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1. INTRODUCIÓN 

Os plans de igualdade son ferramentas útiles de planificación estratéxica, nos cales se formula
unha programación estable en materia de igualdade e de prevención das violencias machistas,
algo  que  beneficia  directamente  o  desenvolvemento  de  políticas  públicas  de  igualdade  nas
administracións .

O III Plan de Igualdade do Concello de Betanzos é o resultado da aposta do goberno municipal
por traballar a favor das políticas de igualdade de xénero. Desta maneira, inténtase ofrecer unha
resposta integradora fronte ás desigualdades que na actualidade aínda existen entre mulleres e
homes. 

O  III  Plan de Igualdade foi  aprobado por unanimidade no pleno do 30 de outubro de 2017.
Artéllase ao redor de 5 liñas estratéxicas, que son transversalidade, participación, sensibilización,
apoderamento e diversidade. Conta con 26 obxectivos operativos e 109 accións que se vertebran
en  7  áreas  de  actuación  principais:  Concienciación  e  sensibilización,  Apoderamento  e
participación social, Educación e prevención, Emprego, conciliación e formación, Calidade de vida,
saúde e benestar, Prevención da violencia de xénero e Cultura, deporte, turismo e xuventude.

Dous dos piares fundamentais deste plan son a participación da cidadanía na súa elaboración, e a
avaliación continua na súa execución. De feito, na acción 1.2.1. do III plan de igualdade recóllese
a necesidade de realizar avaliacións intermedias durante o período de execución do plan, se ben
obsérvase que a formulación inicial de carácter semestral non resulta operativa pola duración e
tipo  de  actividades  que  soen  executarse  no  Concello  de  Betanzos.  Isto,  sumado á  situación
excepcional  de crise  sanitaria  provocada pola  COVI-19 fai  que para  esta  segunda avaliación
intermedia tivérase en conta un período bianual. 

Na presente avaliación téñense en conta as accións implementadas no período de decembro de
2018  a  novembro de 2020,  o  seu grao de  execución  en relación  ao período programado,  a
consecución  de  obxectivos  formulados,  e  as  fortalezas  e  os  posibles  aspectos  de  mellora,
susceptibles de ter en conta para dar continuidade a este III plan. 
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2. CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS E SISTEMA DE INDICADORES. 

Neste apartado realízase un resumo dos principais indicadores de avaliación que se tiveron en
conta para esta segunda avaliación bianual do III Plan de igualdade (decembro 2018 - decembro
2020), para cada un dos obxectivos propostos en devandito plan.

Dos  26  obxectivos  xerais  formulados,  o  100%  dos  mesmos  foron  abordados  a  través  das
diferentes  accións  realizadas.  A  continuación  detállanse  o  sistema  de  indicadores  de  xeito
pormenorizado. 

Área de actuación 1: Concienciación e sensibilización social. 

Obxectivo 1.1. Promover a igualdade a través de accións de sensibilización á cidadanía buscando
a colaboración de toda a sociedade, mulleres e homes.

Nª campañas de sensibilización propias: 5
Nª campañas de sensibilización doutras entidades a divulgar:12
Nº de materiais de igualdade: 6
Nº de cartaces elaborados: 17
Nº de actuacións de difusión: 32
Nº de actos con motivo do Día Internacional da Muller: 14
Nº persoas participantes nos actos do Día da Muller: 675
Nª seguidoras/es do facebook Betanzos Igualdade: 852
Nº de actividades en defensa da diversidade: 7
Nº de boas prácticas en igualdade a difundir: 1

Obxectivo 1.2. Investigar para a igualdade, promover a investigación sobre o papel da muller no
municipio e difundir os estudos realizados.

Nº de estudos realizados: 1
Nº de estudos difundidos: 1

Obxectivo 1.3. Premiar a igualdade, valorar a traxectoria de mulleres loitadoras que desafiaron os
valores tradicionais ou que destacan polos seus logros ou pola súa profesión.

Nº de premios concedidos: 2
Nº de persoas asistentes: 12

Obxectivo 1.4. Dar a coñecer á veciñanza o compromiso que supón o III Plan de igualdade a
través da súa difusión e posta en marcha.

Nº de actuacións externas de difusión: 17

Obxectivo 1.5. Promover os valores da igualdade entre o persoal municipal, sensibilizar desde a
Administración local con exemplos que clarifiquen boas prácticas

Nº de actuacións internas de difusión: 5
Nº de reunións de coordinación: 5

Obxectivo 1.6. Incorporar as necesidades e intereses das mulleres no deseño e implementación
de todas as políticas da administración local

Nº de espazos deseñados tendo en conta a perspectiva de xénero: 1 
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Área de actuación 2: Empoderamento e participación social. 

Obxectivo  2.1.  Incentivar  a  participación  das  mulleres  na  vida  municipal  e  impulsar  o
asociacionismo,  áreas  específicas  de  muller  nas  asociacións  mixtas  e  creación  de  novas
asociacións de mulleres ou de homes pola igualdade.

Nº de asesoramentos en asociacionismo feminino: 1
Nº de colaboracións con asociacións a favor da igualdade: 5

Obxectivo 2.2. Favorecer o empoderamento feminino e a visibilidade social da muller.

Nº de actividades de empoderamento: 3
Nº de mulleres participantes: 46
Nº de actividades de alfabetización dixital: 4
Nº de mulleres participantes: 136

Obxectivo 2.3. Facilitar a integración social das mulleres pertencentes a grupos de especial 
vulnerabilidade.

Nº de mulleres informadas: 25
Nº de actuacións realizadas: 6

Área de actuación 3: Educación e prevención. 

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 e institutos).

Nº de actividades desenvolvidas: 10
Nº de alumnado participante: 910

Obxectivo 3.2. Traballar estreitamente cos equipos directivos dos centros educativos e propoñer 
que o profesorado dedique algunha das súas clases a igualdade e coeducación.

Nº de reunións de coordinación cos centros educativos: 6
Nº de reunións de coordinación coas ANPAS: 3

Obxectivo 3.3. Incluír a coeducación e a igualdade como parte integrante e fundamental dos 
campamentos municipais durante as vacacións escolares.

Nº de actuacións coeducativas: 12
Nº de participantes: 1.130

Obxectivo 3.4. Sensibilizar ás familias sobre a promoción da educación en igualdade entre os 
seus fillos e fillas e a corresponsabilidade.

Nº de nais e pais participantes da Escola de Nais e Pais: 24
Nº de horas impartidas na Escola de Nais e Pais en materia de igualdade: 6
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Área de actuación 4: Emprego, conciliación e formación. 

Obxectivo 4.1. Mellorar as competencias profesionais das mulleres para facilitar a inserción laboral
dende unha perspectiva igualitaria e mellorar as súas posibilidades de contratación.

Nº de mulleres no servizo de orientación laboral municipal: 720
Nº de mulleres participantes en competencias clave: 9
Nº de mulleres participantes en Garantía Xuvenil: 115

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.

Nº de asesoramentos de emprendemento feminino: 2
Nº de mulleres premiadas pola súa andadura emprendedora: 35
Nº de encontros entre mulleres emprendoras: 2

Obxectivo 4.3. Fomentar entre a poboación betanceira a conciliación da vida familiar e laboral 
dende unha perspectiva de xénero.

Nº de familias beneficiarias dos campamentos de conciliación municipais: 95
Nº de participantes dos campamentos de conciliación municipais: 198
Nº de nenas participantes dos campamentos de conciliación municipais: 78
Nº de nenos participantes dos campamentos de conciliación municipais: 120
Nº de familias beneficiarias da Escola Infantil Municipal: 65
Nº de alumnos na Escola Infantil Municipal: 31
Nº de alumnas na Escola Infantil Municipal: 33
Nº de guías de conciliación entregadas a familias: 100
Nº de alumnado en comedor e madrugadores: 450

Obxectivo 4.4. Potenciar a perspectiva de xénero no acceso ao emprego público municipal.

Nº de procesos selectivos nos que se incorpora temario de igualdade: 4
Nº de tribunais paritarios: 4

Área de actuación 5: Calidade de vida, saúde e benestar. 

Obxectivo 5.1. Apoiar o desenvolvemento da saúde integral e o benestar emocional das mulleres 
coa promoción de prácticas saudables.

Nº de actividades colectivas con mulleres: 4
Nº de programas saudables dirixidos a mulleres:1
Nº de mulleres participantes no Obradoiro de estimulación cognitiva: 16

Obxectivo 5.2. Mellorar a calidade das mulleres maiores ou dependentes

Nº de mulleres atendidas no Servizo de Axuda no Fogar: 132

Obxectivo 5.3. Mellorar a calidade de vida das mulleres coidadoras.

Nº de préstamos de axudas técnicas a coidadoras: 4
Nº de obradoiros dirixidos a mulleres coidadoras: 1
Nº de mulleres asistentes ao obradoiro para mulleres coidadoras: 20
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Área de actuación 6: Violencia de xénero. 

Obxectivo  6.1.  Previr  a  violencia  de xénero en todas as súas modalidades e  manifestacións,
implicando  a  toda  a  comunidade,  mediante  accións  de  rexeitamento  cara  a  violencia  e  de
sensibilización social.

Nº de campañas específicas de violencia de xénero: 1
Nº de campañas específicas de violencia de xénero difundidas: 4
Nº de cartaces na campaña Betanzos en Negro: 500
Nº de materiais na campaña Betanzos en Negro: 3.500
Nº de entidades participantes na campaña Betanzos en Negro: 160
Nº de mulleres participantes na campaña Betanzos en Negro:115
Nº de homes participantes na campaña Betanzos en Negro: 35
Nº de persoas participantes na concentración do 25 N: 165
Nº de alumnado participante no acto do 22N: 270
Nº de obradoiros realizados nos centros educativos sobre violencia machista: 5
Nº de alumnado participante nos obradoiros sobre violencia machista: 450
Nº de actos en repulsa do asasinato de mulleres: 3

Obxectivo 6.2. Ofrecer unha atención integral ás vítimas de violencia de xénero.

Nº de mulleres atendidas por violencia de xénero: 1
Nº de menores atendidos por causa da violencia de xénero: 1
Nº de accións de asesoramento xurídico a vítimas de violencia de xénero:1
Nº de mulleres vítimas de violencia de xénero atendidas psicoloxicamente:1

Área de actuación 7: Cultura, deporte, turismo e xuventude. 

Obxectivo 7.1. Favorecer a presenza e a participación das mulleres na vida social e cultural do
Concello.
Nº de actividades culturais con perspectiva de xénero: 16
Nº de actividades de posta en valor de mulleres autoras: 4
Nº de mulleres participantes na Xuntanza de Labores Artesanais: 390
Nº de exposicións dedicadas a mulleres: 3

Obxectivo  7.2.  Potenciar  a  inclusión  da  perspectiva  de  xénero  no  deporte  e  impulsar  a
participación e a práctica deportiva das mulleres.

Nº de campionatos deportivos mixtos: 2
Nº de campionatos deportivos con categoría feminina: 3

Obxectivo 7.3. Potenciar a perspectiva de xénero na área de turismo do Concello.

Nº de roteiros de Betanzos en Feminino: 2
Nº de participantes nos roteiros de Betanzos en Feminino: 12

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.

Nº de rapazas a asesorar na OMIX: 120
Nº de actividades relacionadas coa igualdade programadas pola OMIX: 5
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3. AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS IMPLEMENTADAS

Das 109 accións que contempla o III Plan de igualdade, no período avaliado o número de accións
específicas  previstas  segundo  o  cronograma formulado  incialmente  é  de  27.  En  dito  período
executáronse  23,  polo  que  destes  datos  extráese  que  unicamente  4  accións  quedaron  sen
realizarse.
Tendo en conta os datos porcentuais, o 85% das accións foron executadas, en contraposición do
15% que quedaron sen realizar.

Nº de accións programadas Nº de accións non
executadas

% de accións executadas % de accións non
executadas

27 23 85% 15%

Así, na seguinte táboa poden observarse de forma concreta as accións realizadas e aquelas que
non se levaron a cabo.

Accións desenvolvidas Accións pendentes de desenvolver

1.1.3.  Actividades polo día internacional  da muller (8 de
marzo)  e  o día da muller  e  da nena na ciencia  (11  de
febreiro). 

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

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.

1.5.1.  Elaboración  dun  plan  de  igualdade  interno  de
aplicación na administración municipal.

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

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

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

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.

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. 

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

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

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

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

4.3.1.  Organizar,  realizar,  impulsar  e  difundir  os
campamentos  municipais  como  unha  alternativa  de

8



conciliación para o período de vacacións escolares.

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. 

5.1.4.  Programas de  prácticas  saudables  especialmente
dirixidos a mulleres adultas (Escola de Costas). 

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

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.

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.

6.1.9. Adhesión a campaña “En Negro contra a violencia”
na que participan varios Concellos galegos.

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...).

7.1.6. Homenaxe a Rosalía de Castro como eixe principal
do recoñecemento a mulleres escritoras.

7.1.7. Destacar ás mulleres escritoras no Día do Libro e no
Día da Poesía. 

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

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

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.

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

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.

Dentro  das  accións  non  desenvolvidas  neste  período,  cabe  salientar  que  a  acción  1.5.1.  de
elaboración dun plan de igualdade interno para a administración municipal, encóntrase en fase de
elaboración, atopándose a etapa de diagnose concluída. As accións 1.1.6., 5.1.9. e 7.2.3. estaban
programadas para o ano 2020,  pero tiveron que ser suspendidas debido á situación de crise
sanitaria provocada pola COVID-19, e ao conseguinte estado de alarma vixente nos meses de
marzo, abril e maio. 

A  continuación,  achégase  unha  ficha  resumo  de  cada  unha  das  accións  descritas  con
anterioridade, para unha avaliación máis pormenorizada:
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Concienciación e sensibilización social.

Obxectivo: 

Promover a igualdade a través de accións de sensibilización á 
cidadanía buscando a colaboración de toda a sociedade, mulleres e 
homes. 

Acción: 1.1.3. Actividades polo día da muller e da nena na ciencia (11 de febreiro).

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable:
Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:

Alcaldía
Cultura
Aula CEMIT

Outros axentes 
implicados:

CEIP Francisco Vales Villamarín
CPR Nuestra Señora del Carmen - Atocha

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Toda a poboación. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Campañas de sensibilización  e  actividades educativas,  formativas,
culturais,  deportivas  e  de  ocio  con  temática  de  igualdade  e  de
visibilización do traballo das nenas e mulleres en diferentes eidos da
sociedade. 

Indicadores: - Nº de persoas participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes. 
- Nº de entidades colaboradoras.

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Non se atopan. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Concienciación e sensibilización social.

Obxectivo: 

Promover a igualdade a través de accións de sensibilización á 
cidadanía buscando a colaboración de toda a sociedade, mulleres e 
homes. 

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.

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade

Área(s) colaboradoras:
Alcaldía
Educación

Outros axentes 
implicados:

Deputación da Coruña. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade: ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Toda a poboación. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Campañas de sensibilización e actividades educativas e recreativas
con eixo condutor a diversidade afectivo sexual. 

Indicadores: - Nº de persoas participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes. 
- Nº de entidades colaboradoras.

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Na anualidade 2020, as actividades tiveron que mudar á modalidade
online con motivo da crise sanitaria provocada pola COVID-19. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Concienciación e sensibilización social.

Obxectivo: 

Promover a igualdade a través de accións de sensibilización á 
cidadanía buscando a colaboración de toda a sociedade, mulleres e 
homes. 

Acción: 1.1.6. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade
Área(s) colaboradoras: Alcaldía.
Outros axentes 
implicados:

-

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Toda a poboación. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Conversatorio  sobre  o  tema  de  trata  e  prostitución  por  parte  de
persoal interdisciplinar e experto no tema. 

Indicadores: - Nº de persoas participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes. 
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Concienciación e sensibilización social.

Obxectivo: 

"Premiar a igualdade": valorando a traxectoria de mulleres loitadoras 
que desafiaron os valores tradicionais ou que destacan polos seus 
logros ou pola súa profesión. 

Acción: 1.3.1. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade
Área(s) colaboradoras: Alcaldía
Outros axentes 
implicados:

Tecido asociativo. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Mulleres con traxectorias destacables en diferentes eidos da 
sociedade brigantina. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Acto conmemoración aberto á cidadanía e entega de premio á muller
ou ás mulleres premiadas. 

Indicadores: - Nº de persoas asistentes. 
- Nº de mulleres premiadas. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Na anualidade 2020, o acto de entega tivo que ser retrasado pola
promulgación do estado de alarma. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Concienciación e sensibilización social.

Obxectivo: 
Promover  os  valores  da  igualdade  entre  o  persoal  municipal,
sensibilizar  desde  a  Administración  local  con  exemplos  que
clarifiquen boas prácticas. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.
Área(s) colaboradoras: Alcaldía.

Outros axentes 
implicados:

Siindicatos con representacón no Concello. 
Persoal político do Concello.
Persoal técnico do Concello. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Persoal municipal. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Estudo de diagnose e plan de igualdade. 

Indicadores: - Nº de homes que cubriron o cuestionario de percepción.
- Nº de mulleres que cubriron o cuestionario de percepción. 
- % de homes que cubriron o cuestionario sobre o total de homes
traballadores no Concello.
-  %  de  mulleres  que  cubriron  o  cuestionario  sobre  o  total  de
traballadoras no Concello. 
- Nº de servizos que realizaron as entrevistas.
- Nº de homes que participaron nas entrevistas.
- Nº de mulleres que participaron nas entrevistas.
- Nº de medidas acordadas. 
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Educación e prevención. 

Obxectivo: 
Colaborar cos centros educativos para promover o valor da igualdade
de trato e de oportunidades nos diferentes niveis educativos. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade
Área(s) colaboradoras: Alcaldía. 

Outros axentes 
implicados:

CEIP Francisco Vales Villamarín.
CPR Nuestra Señora del Carmen.
IES Francisco Aguiar.
IES As Mariñas. 
ANPAS. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Alumnado dos centros de primaria e secundaria. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Reunións  coa  dirección  e/ou  servizos  de  orientación  cos  centros
educativos de primaria e secundaria e as ANPAS de cara a organizar
de forma conxunta unha programación en materia  de igualdade e
prevención das violencias machistas. 

Indicadores: - Nº de persoas asistentes. 
- Nº de mulleres premiadas. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Non se atoparon. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Educación e prevención. 

Obxectivo: 

Incluír a coeducación e a igualdade como parte integrante e 
fundamental dos campamentos municipais durante as vacacións 
escolares. 

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. 

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.
Área(s) colaboradoras: Normalización lingüística.
Outros axentes 
implicados:

CEIP Francisco Vales Villamarín.

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Nenas e nenos con empadroamento en Betanzos de entre 3 e 12 
anos. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Elaboración duns contenidos coeducativos mínimos que deben estar
presentes en todas as edicións dos campamentos municipais, tanto
de verán como de nadal. 

Indicadores: - Nº de nenas participantes.
- Nº de nenos participantes. 
- Tipoloxía dos contidos de coeducación elaborados. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Non se atoparon. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Educación e prevención. 

Obxectivo: 
Sensibilizar ás familias sobre a promoción da educación en igualdade
entre os seus fillos e fillas e a corresponsabilidade. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.
Área(s) colaboradoras: Alcaldía. 
Outros axentes 
implicados:

CEIP Francisco Vales Villamarín.

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Familias de nenas e nenos de entre 3 e 12 anos con empadroamento
en Betanzos. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Programación de actividades de corresponsabilidade e igualdade nas
que  as  familias  das  nenas  e  dos  nenos  do  campamento  son
partícipes. 

Indicadores: - Nº de familias participantes. 
- Tipoloxía das actividfades programadas. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Falta de implicación dalgunhas familias. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Emprego, conciliación e formación. 

Obxectivo: 

Mellorar as competencias profesionais das mulleres para facilitar a 
inserción laboral dende unha perspectiva igualitaria e mellorar as 
súas posibilidades de contratación. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable:
Emprego.
Orientación Laboral.

Área(s) colaboradoras: Servizos Sociais e Igualdade.
Outros axentes 
implicados:

Servicio Público de Emprego de Galicia (SPEG). 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Persoas demandantes de emprego. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Obradoiros de formación e capacitación para desenvolver a slabores
como Auxiliar de Axuda a Domicilio e Auxiliar en Insitucións. 

Indicadores: - Nº de obradoiros realizados.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes.
- Grao de satisfacción desagregado por sexo. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Ningunha. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               

18



ÁREA DE ACTUACIÓN:
Emprego, conciliación e formación. 

Obxectivo: 

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. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:
Alcaldía. 
Comercio. 

Outros axentes 
implicados:

-

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Mulleres que impulsaran un negocio ou empresa no ano anterior ao 
da edición do premio. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Entrega  de  galardóns  e  xornada  de  encontro  informal  entre
emprendedoras. 

Indicadores: - Nº de mulleres premiadas. 
- Tipoloxía de negocios/empresas. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Na anulaidade 2020, a entrega dos galardóns tivo que ser retrasada
con motivo da promulgación e vixencia do estado de alarma. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Emprego, conciliación e formación. 

Obxectivo: 

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. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:
Alcaldía. 
Comercio. 

Outros axentes 
implicados:

-

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Mulleres que impulsaran un negocio ou empresa no ano anterior ao 
da edición do premio. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Encontro  informal  entre  mulleres  que  abriron  o  seu  negocio  ou
empresa para intercambiar experiencias. 

Indicadores: - Nº de mulleres asistentes. 
- Tipoloxía de negocios/empresas. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Na anulalidade 2020, o encontro tivo que ser retrasado con motivo da
promulgación e vixencia do estado de alarma. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Emprego, conciliación e formación. 

Obxectivo: 
Fomentar entre a poboación betanceira a conciliación da vida familiar
e laboral dende unha perspectiva de xénero. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:
Alcaldía. 

Outros axentes 
implicados:

CEIP Francisco Vales Villamarín. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  
Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Familias betanceiras con nenas e nenos de entre 3 a 12 anos. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Campamento de verán e Nadal Betanzos Concilia con actividades de
educación en valores e igualdade, actividades lúdicas e deportivas. 

Indicadores: - Nº de familias beneficiarias. 
- Nº de nenos participantes.
- Nº de nenas participantes. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Na  anualidade  2020  os  procesos  de  solicitude  non  puideron
realizarse presencialmente, polo que abríronse outras vías como a
telemática e o correo postal. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Emprego, conciliación e formación. 

Obxectivo: 
Fomentar entre a poboación betanceira a conciliación da vida familiar
e laboral dende unha perspectiva de xénero. 

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. 

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:
Alcaldía. 

Outros axentes 
implicados:

Centros educativos.
ANPAS. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Familias betanceiras. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Guía  cos  principais  servizos  e  recursos  de  conciliación  a  nivel
municipal e autonómico. 

Indicadores: - Nº de familias beneficiarias. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Ningunha. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Calidade de vida, saúde e benestar. 

Obxectivo: 
Apoiar  o  desenvolvemento  da  saúde  integral  e  benestar  emocional  das
mulleres coa promoción de prácticas saudables. 

Acción: 5.1.4. 
Programas de prácticas saudables especialmente dirixidos a mulleres adultas
(Escola de Costas).

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:
Alcaldía. 

Outros axentes 
implicados:

Centros educativos.
ANPAS. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Mulleres do termo municipal. 
Maiores de 65 do municipio. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Guía  cos  principais  servizos  e  recursos  de  conciliación  a  nivel
municipal e autonómico. 

Indicadores: - Nº de mulleres participantes.
- Grao de benestar adquirido. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

No  ano  2020  non  puido  realizarse  a  actividade  pola  coincidencia
desta en período de estado de alarma e desescalada. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Calidade de vida, saúde e benestar. 

Obxectivo: 
Apoiar  o  desenvolvemento  da  saúde  integral  e  benestar  emocional  das
mulleres coa promoción de prácticas saudables. 

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. 

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:
Alcaldía. 
Deportes. 

Outros axentes 
implicados:

Centros educativos.

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Mulleres do termo municipal. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Unha xornada con diferentes actividades que poñan en valor a saúde
e benestar das mulleres. 

Indicadores: - Nº de mulleres participantes segundo idade. 
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Violencia de xénero. 

Obxectivo: 

Previr a violencia de xénero en todas as súas modalidades e manifestacións,
implicando a toda a comunidade, mediante accións de rexeitamento cara a
violencia e de sensibilización social. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:

Alcaldía.
Biblioteca Municipal.
Aula CEMIT. 

Outros axentes 
implicados:

Centros educativos.
ANPAS.
Comercios.
Locais de hostalaría.
Asociacións e entidades sociais. 
Outras administracións. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Poboación en xeral. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Campaña  Betanzos  en  Negro:  durante  a  semana  na  que  se
conmemora o 25N a localidade vístese de loito en memoria e apoio
das mulleres que foron asasinadas e por aquelas que están a sufrir
violencia de xénero. 
Campaña  De  fronte  á  violencia  de  xénero:  en  colaboración  coa
Deputación Provincial  da Coruña realízanse actividades en liña de
sensibilización fronte á violencia de xénero. 

Indicadores: - Nº de entidades participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes. 
- Nº de interaccións nas redes sociais municipais. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

A loxística e metodoloxía habitual das campañas na anualidade 2020
tivo  que  ser  reformulada  debido  á  situación  de  crise  sanitaria
orixinada  pola  COVID-19,  pero  sen  especiais  incidencias  na
participación. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Violencia de xénero. 

Obxectivo: 

Previr a violencia de xénero en todas as súas modalidades e manifestacións,
implicando a toda a comunidade, mediante accións de rexeitamento cara a
violencia e de sensibilización social. 

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.

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:

Alcaldía.
Biblioteca Municipal.
Aula CEMIT. 

Outros axentes 
implicados:

-

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Poboación en xeral. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Actuacións específicas en materia de igualdade e de prevención da
violencia  de  xénero  tales  como  relatorios,  palestras,  actividades
culturais (contacontos, concertos...),  cursos monográficos, etc. 

Indicadores: - Nº de persoas participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes. 
- Nº de interaccións nas redes sociais municipais. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

No ano 2020 algunhas das actividades presenciais foron substituídas
por outras na modalidade en liña. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Violencia de xénero. 

Obxectivo: 

Previr a violencia de xénero en todas as súas modalidades e manifestacións,
implicando a toda a comunidade, mediante accións de rexeitamento cara a
violencia e de sensibilización social. 

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.

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:

Alcaldía.

Outros axentes 
implicados:

Centros educativos. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Comunidade educativa (alumnado, profesorado, ANPAS). 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Os centros educativos do termo municipal colaboran co concello coa
exposición de traballos a favor da igualdade e contra a violencia de
xénero en datas sinaladas como o 8 de marzo e 25 N, a través dunha
macro exposición conxunta en dependencias municipais. 

Indicadores: - Nº de persoas participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes. 
- Nº de traballos realizados. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

No ano 2020 algunhas das actividades presenciais foron substituídas
por outras na modalidade en liña. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Violencia de xénero. 

Obxectivo: 

Previr a violencia de xénero en todas as súas modalidades e manifestacións,
implicando a toda a comunidade, mediante accións de rexeitamento cara a
violencia e de sensibilización social. 

Acción: 6.1.9. 
Adhesión a campaña “En Negro contra a violencia” na que participan varios
Concellos galegos.

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:

Alcaldía.

Outros axentes 
implicados:

Resto de concellos galegos participantes. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Poboación en xeral. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Adhesión á campaña xeral  En negro contra as violencias,  que no
Concello  de  Betanzos  personalízase  denominándose  Betanzos  en
Negro. 

Indicadores: - Nº de contactos establecidos.
- Nº de materiais elaborados.
- Nº de materiais entregados a entidades. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

No ano 2020 algunhas das actividades presenciais foron substituídas
por outras na modalidade en liña. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               

28



ÁREA DE ACTUACIÓN:
Cultura, deporte, turismo e xuventude. 

Obxectivo: 
Favorecer a presenza e a participación das mulleres na vida social e cultural
do Concello. 

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...).

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:
Alcaldía.
Desenvolvemento local. 

Outros axentes 
implicados:

Asociación de Mulleres A Condesa. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Mulleres.  

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Actividades  de  posta  en  valor  do  traballo  das  mulleres  artesás  a
través de xuntanzas entre mulleres de diferentes puntos de Galicia,
amosando os traballos nunha exposición aberta á cidadanía. 

Indicadores: - Nº de entidades participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de traballos expostos.
- Nº de visitantes ás exposicións. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Non se refiren. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Cultura, deporte, turismo e xuventude. 

Obxectivo: 
Favorecer a presenza e a participación das mulleres na vida social e cultural
do Concello. 

Acción: 7.1.6. 
Homenaxe a Rosalía  de Castro como eixe principal  do recoñecemento a
mulleres escritoras.

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable:
Cultura.
Normalización lingüística. 

Área(s) colaboradoras:
Servizos Sociais e Igualdade. 
Biblioteca Municipal. 

Outros axentes 
implicados:

Centros educativos.

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Alumnado dos centros educativos do termo municipal.
Poboación en xeral. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Serie de eventos educativos e culturais que xiran en torno á figura de
Rosalía de Castro, tales como recitais, obras de teatro, contacontos,
concertos, etc. 

Indicadores: - Nº de eventos programados.
- Nº de persoas participantes segundo sexo. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Non se refiren. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Cultura, deporte, turismo e xuventude. 

Obxectivo: 
Favorecer a presenza e a participación das mulleres na vida social e cultural
do Concello. 

Acción: 7.1.7. Destacar ás mulleres escritoras no Día do Libro e no Día da Poesía. 

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable:
Cultura.
Normalización Lingüística. 

Área(s) colaboradoras:
Servizos Sociais e Igualdade.
Biblioteca Municipal. 

Outros axentes 
implicados:

Centros educativos. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Poboación en xeral. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Actividades presenciais e en liña tales como relatorios, contacontos,
poemarios, etc. sobre a figura de autoras galegas e españolas. 

Indicadores: - Nº de actividades realizadas.
- Nº de persoas participantes desagragadas por sexo. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

No  ano  2020  as  actividades  en  liña  predominaron  debido  á
coincidencia das datas do Día da Poesía e do Día do Libro co estado
de alarma provocado pola COVID-19. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Cultura, deporte, turismo e xuventude. 

Obxectivo: 
Favorecer a presenza e a participación das mulleres na vida social e cultural
do Concello. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Normalización lingüística. 

Área(s) colaboradoras:
Servizos Scoais e Igualdade. 

Outros axentes 
implicados: IES As Mariñas. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade: ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Alumnado da FP dos ciclos medio e superior de Administración. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Módulo  de  linguaxe  non  sexista  na  formación  en  linguaxe
administrativa. 

Indicadores:

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Non se refiren. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Cultura, deporte, turismo e xuventude. 

Obxectivo: 
Favorecer a presenza e a participación das mulleres na vida social e cultural
do Concello. 

Acción: 7.1.9. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable:
Festas.
Cultura.

Área(s) colaboradoras:
Servizos Sociais e Igualdade. 

Outros axentes 
implicados:

-

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Poboación en xeral. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Incentivar a contratación de espectáculos desenvolvidos por mulleres
evitando actitudes sexistas. 

Indicadores: - Nº de mulleres contratadas.
- Nº de actuacións non sexistas contratadas. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

No ano 2020 non se celebraron as festas patronais de San Roque
debido á situación de crise sanitaria. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Cultura, deporte, turismo e xuventude. 

Obxectivo: 
Favorecer a presenza e a participación das mulleres na vida social e cultural
do Concello. 

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.

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Normalización lingüística. 

Área(s) colaboradoras:
Servizos Sociais e Igualdade. 

Outros axentes 
implicados:

-

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Nenas e nenos que acudan a actividades municipais. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Fomento  dunha  linguaxe  en  galego  e  inclusiva  nas  actividades
socioeducativas,  culturais  e  de  ocio  e  tempo  de  lecer  que  se
programen no Concello con menores. 

Indicadores: - Nº de nenas participantes.
- Nº de nenos participantes.
- Nº de actividades programadas. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Non se refiren. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Cultura, deporte, turismo e xuventude. 

Obxectivo: 
Potenciar  a  inclusión  da  perspectiva  de  xénero  no  deporte  e  impulsar  a
participación e a práctica deportiva das mulleres. 

Acción: 7.2.3. 
Realizar  con  motivo  da  celebración  do  28  de  maio,  Día  Internacional  de
Promoción da Saúde da Muller, unha carreira ou ruta ciclista pola iguladade. 

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Deportes. 

Área(s) colaboradoras:
Turismo.
Servizos Sociais e Igualdade. 

Outros axentes 
implicados:

Clubes e Escolas deportivas do termo municipal. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orzamento:
Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Mulleres do termo municipal.  

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Ruta ciclista feminina ou outra actividade favorecedora do benestar
físico das mulleres. 

Indicadores: - Nº de mulleres participantes segundo idade. 

35



ÁREA DE ACTUACIÓN:
Cultura, deporte, turismo e xuventude. 

Obxectivo: 
Potenciar  a  inclusión  da  perspectiva  de  xénero  no  deporte  e  impulsar  a
participación e a práctica deportiva das mulleres. 

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

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Deportes. 

Área(s) colaboradoras:
Turismo.
Servizos Sociais e Igualdade. 

Outros axentes 
implicados:

Clubes e Escolas deportivas do termo municipal. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade: ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orzamento:
Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Poboación en xeral. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Favorecer a participación de equipos femininos ou equipos mixtos
nas competicións deportivas municipais, así como de mulleres nas
categorías individuais. 

Indicadores: - Nº de equipos femininos participantes.
- Nº de mulleres deportistas participantes. 

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

No  caso  das  competicións  con  equipos  mixtos,  obsérvase  a
necesidade previa de cambiar determinados regulamentos vixentes
no eido deportivo municipal para que non sexan incompatibles coa
práctica deportiva grupal mixta. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Cultura, deporte, turismo e xuventude. 

Obxectivo: 
Potenciar a perspectiva de xénero na área do turismo do Concello. 

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.

Grao de execución da 
medida:

☐ Realizada ☐  Parcialmente realizada ☐  Non realizada

Área responsable: Turismo. 

Área(s) colaboradoras:
Servizos Sociais e Igualdade. 

Outros axentes 
implicados:

Centros educativos. 

Período de execución:
2017 2018 2019 2020 2021

  
☐  ☐ ☐   ☐ ☐ 

Temporalidade:  ☐   Periódica ☐  Permanente ☐  Puntual

Orixe do 
financiamento:

 ☐ Recursos propios ☐  Recursos mixtos 
(Propios+Subvencións)

☐  Subvencións / 
convenios, etc.

Persoas ou colectivos 
beneficiarios da 
medida:

Alumnado dos centros educativos do termo municipal.
Poboación en xeral. 

Breve descrición da(s) 
actuación(s) 
realizada(s):

Roteiro  turístico  polas  rúas  de  Betanzos  identificando  lugares
singulares  con  representación  feminina  ou  que  poñen  en  valor  a
pegada das mulleres brigantinas. 

Indicadores: - Nº de roteiros programados.
- Nº de centros educativos participantes. 
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes.

Valoración do impacto 
da medida:

☐  Moi
positiva

☐  Positiva ☐  Neutra ☐  Negativa
☐  Moi

negativa

Dificultades no 
desenvolvemento da 
medida:

Non se refiren. 

Continuidade da 
medida: ☐  Adecuada                             ☐  Non adecuada               
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4. DETALLE DAS ACTIVIDADES REALIZADAS

De seguido,  detállanse  máis  pormenorizadamente  as  principais  actividades  desenvolvidas  no
período bianual decembro 2018 - decembro 2020. 

Nome da actividade:
 Publicación de contidos no  Facebook Betanzos Igualdade

Datas de realización: Permanente. 
Lugar de realización: Rede social municipal de Facebook Igualdade. 
Horario: - 

Actividades programadas: 
Publicación de contidos relacionados coa igualdade, a diversidade, a
prevención das violencias machistas, a posta en valor das mulleres, e
o recoñecemento e promoción de masculinidades non hexemónicas. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais - 
seguidores/as: 

Total: 852 Mulleres: 656  Homes: 178 Entidades: 18

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Campaña Quen dixo medo? da Deputación Provincial da Coruña. 

Datas de realización: 10 de decembro de 2018 e 15,16 e 25 de xaneiro de 2019. 

Lugar de realización: 
CEIP Francisco Vales Villamarín.
IES Francisco Aguiar.
IES As Mariñas. 

Horario: Xornada lectiva. 

Actividades programadas: 
Contacontos  e  obradoiro  de  sensibilización  a  través  do  xogo  para
primaria.
Obradoiro de prevención da violencia de xénero para secundaria. 

Participantes potenciais: Alumnado dos centros de ensino de Betanzos.
Participantes finais: Total: 207 Mulleres: 99  Homes: 106

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Exposición fotográfica “Express Arte”,  15 visións.  Cedida pola
Secretaría Xeral da Xunta de Galicia. 

Datas de realización: Do 18 de decembro de 2018 ao 3 de xaneiro de 2020. 
Lugar de realización: Sala de exposicións do Edificio Liceo do Concello de Betanzos. 
Horario: De 10:00 a 14:00 e de 18:00 a 21:00. 

Actividades programadas: 
Exposición de traballos realizados por mulleres que sufriron violencia
de xénero a través dun programa de inserción laboral impulsado pola
Asociación de Xóvenes Emprendedoras Lucenses (AXEL). 

Participantes potenciais: Poboación en xeral.
Participantes finais : Aberta ao público - non se contabilizaron. 

Imaxe gráfica: 

Nome da actividade:
Campaña Xoguetes para a igualdade da Xunta de Galicia. 
Xogamos iguais. Os xoguetes non teñen sexo. 

Datas de realización: Decembro de 2018
Lugar de realización: CEIP Francisco Vales Villamarín e CPR Nosa Señora de Atocha. 
Horario: De 10:00 a 11:00 horas e de 12:00 a 13:00 horas. 
Actividades programadas: Contacontos. 
Participantes potenciais: Alumnado dos centros educativos de primaria do termo municipal. 
Participantes finais: Total: 456 Mulleres: 220  Homes: 236

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Compartimos Plan. Participación na Diagnose do plan de acción 
de igualdade da Deputación Provincial da Coruña. 

Datas de realización: 24 de xaneiro de 2019. 
Lugar de realización: Aula de Usos Múltiples do Edificio de Servizos Sociais. 
Horario: De 09:00 a 11:00 horas. 

Actividades programadas: 
Sesión de traballo comarcal en materia de igualdade e prevención de
violencia de xénero para o futuro plan de acción provincial. 

Participantes potenciais: 
Persal político e técnico dos concellos da comarca de Betanzos máis
tecido asociativo da contorna. 

Participantes finais: Total: 15 Mulleres: 13  Homes: 2

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Travesías. 

Datas de realización: 22 de febreiro.

Lugar de realización: 
CEIP Francisco Vales Villamarín e CPR Nosa Señora do Carme - 
Atocha. 

Horario: De 10:00 a 13:00 horas. 
Actividades programadas: Contacontos lúdico con eixo condutor a igualdade de xénero. 
Participantes potenciais: Alumnado de primaria dos centros educativos do termo municipal. 
Participantes finais: Total: 396 Mulleres: 185  Homes: 211

Imaxe gráfica:

40



Nome da actividade:
Traslado en autobús á cidade de Lugo polo 8M 2019

Datas de realización: 3 de marzo. 
Lugar de realización: Concello de Lugo. 
Horario: De 10:30 a 14:30

Actividades programadas: 
Traslado dende Betanzos á cidade de Lugo e xuntanza de mulleres
con motivo da conmemoración do Día Internacional da Muller. 

Participantes potenciais: 
Mulleres do termo municipal  de Betanzos e de concellos limítrofes
interesadas. 

Participantes finais: Total: 33 Mulleres: 32  Homes: 1

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Distintivo Muller Emprendedora 2018

Datas de realización: 18 de marzo de 2019. 
Lugar de realización: Salón Azul - Edificio Liceo do Concello de Betanzos. 
Horario: 20:30 horas. 

Actividades programadas: 
Entrega  de  distintivos  a  mulleres  que  emprenderon  no  2018  e
xuntanza informal entre mulleres para compartir experiencias. 

Participantes potenciais: 
Mulleres que iniciaran actividade de negocio no 2018 no Concello de
Betanzos. 

Participantes finais: Total: 14 Mulleres: 14  Homes: 0

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Exposición Creatividade pola Igualdade. 

Datas de realización: Do 12 ao 30 de marzo de 2019. 
Lugar de realización: Sala de exposicións do Edificio Liceo. 
Horario: De 10:00 a 14:00 horas e de 18:00 a 21:00 horas. 
Actividades programadas: Inauguración dos traballos e exposición. 

Participantes potenciais: 
Alumnado de primaria e secundaria dos centros de ensino do termo
municipal. 

Participantes finais: Total: 625 Mulleres: 378  Homes: 247

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Ciclo de cine Marzo. Mes da Muller

Datas de realización: Marzo de 2019. 
Lugar de realización: Cine Alfonsetti. 
Horario: 18:00 e 20:00 horas

Actividades programadas: 
As  películas  Sufragistas,  Wonder  Woman,  Brave,  Verano  1993,
Tódalas mulleres que coñezo, Un pliegue en el tiempo. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Aberto ao público - non se contabilizaron. 

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
A pelota igualitaria. En colaboración coa Escola Unitaria de 
Ombre (Pontedeume). 

Datas de realización: 8 de marzo. 
Lugar de realización: Praza Irmáns García Naveira. 
Horario: 10:30

Actividades programadas:
Concentración da veciñanza e o persoal político coa pelota
igualitaria e o alumnado da Escola Unitaria de Ombre. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Total: 25 Mulleres: 19  Homes: 6

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Roteiro Betanzos en feminino

Datas de realización: 9 de marzo de 2019. 
Lugar de realización: Termo municipal de Betanzos. 
Horario: 11:00 horas. 

Actividades programadas: 
Roteiro por diferentes lugares da cidade de Betanzos que teñen unha
especial relación co papel das mulleres brigantinas. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Total: 12 Mulleres: 10  Homes: 2

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Exposición bibliográfica Poetisas galegas de todos os tempos. 

Datas de realización: Do 1 ao 31 de marzo. 
Lugar de realización: Biblioteca Municipal de Betanzos. 
Horario: De 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas. 
Actividades programadas: Exposición de obras de poetias galegas 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Aberta ao público - non se contabilizaron. 

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Xuntanza de Labores Artesanais

Datas de realización: 9 de marzo de 2019. 
Lugar de realización: Edificio Liceo  do Concello de Betanzos. 
Horario: De 10:00 a 14.00 e de 16:00 a 19:00 horas
Actividades programadas: Xuntanza de asociacións de mulleres artesás. 
Participantes potenciais: Mulleres que formen parte do tecido asociativo artesá galego. 
Participantes finais: Total: 390 Mulleres: 390  Homes: 0

Imaxe gráfica
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Nome da actividade:
XI Premio Úrsula Meléndez de Texeda. 

Datas de realización: 21 de abril de 2019. 
Lugar de realización: Salon Azul - Edificio Liceo do Concello de Betanzos. 
Horario: 12:00 horas. 

Actividades programadas: 
Recoñecemento  e  entrega  de  premio  a  María  Buján  pola  súa
traxectoria  dentro  do  asociacionismo  betanceiro,  especialmente  no
relativo á dinamización do Centro Social As Minas de Tiobre. 

Participantes potenciais: Familiares e persoas achegadas da premiada. 
Participantes finais: Total: 12 Mulleres: 10  Homes: 2

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Campaña de sensibilización Liberdade de ser e sentir da 
Deputación Provincial da Coruña. 

Datas de realización: Semana do 28 de xuño, Día da diversidade sexual. 
Lugar de realización: Praza da Constitución. 
Horario: 12:00

Actividades programadas: 
Concentración.
Actividades en liña como palestras, contacontos, etc. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais 
concentración:

Total: 19 Mulleres: 10  Homes: 9

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Campamento de verán Betanzos Concilia. 

Datas de realización: 
1ª quenda: Do 24 de xuño ao 12 de xullo de 2019.
2ª quenda: Do 15 ao 26 de xullo de 2019. 
3ª quenda: Do 29 de xullo ao 9 de agosto de 2019. 

Lugar de realización: CEIP Francisco Vales Villamarín.

Horario: 
De 9:00 a 14:00 horas, con entrada e saída flexible de 9:00 a 10:00 e 
de 13:00 a 14:00 respectivamente. 

Actividades programadas: 
Actividades de ocio  e  tempo de lecer  con  módulos  específicos de
igualdade e traballo transversal nesta materia. 

Participantes potenciais: Nenas e nenos de 3 a 12 anos do termo municipal. 

Participantes finais:
Total: 137 Mulleres: 53  Homes: 84

Imaxe gráfica:

 

Nome da actividade:
XIX Semana Internacional do Cine de Betanzos. Isabel Coixet. Un 
cine comprometido. Proxección da película Elisa y Marcela. 

Datas de realización: Do 15 ao 19 de xullo. 
Lugar de realización: Cine Alfonsetti. 
Horario: Diferentes sesións. 

Actividades programadas: 
Proxección da película Elisa e Marcela, de visibilidade das relacións
amorosas entre mulleres. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Aberta ao público - non se contabilizaron 

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Proxecto María Balteira. En colaboración coa Asociación Lar de 
Unta. 

Datas de realización: Do 1 ao 7 de xullo
Lugar de realización: Salón Azul. Edificio Liceo do Concello de Betanzos. 
Horario: De 20:00 a 21:30 horas. 

Actividades programadas: 
Recitais  poéticos  en  feminino  "Todas  somos  María  Balteira",
conferencias,  charlas  -  coloquio,  mesas  redondas,  concertos,
andainas, etc.  

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Aberto ao público - non se contabilizaron. 

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Roteiro en patíns "O papel das mulleres na cidade dos 
cabaleiros". En colaboración con Alquimia Inline. 

Datas de realización: 10 de agosto 2019. 
Lugar de realización: Praza Irmáns García Naveira. 
Horario: 20:30 horas. 
Actividades programadas: Roteiro polo casco vello da cidade de Betanzos. 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais 
concentración:

Total: 17 Mulleres: 7  Homes: 10

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Reunións de coordinación de igualdade cos centros educativos. 

Datas de realización: Setembro 2019. 
Lugar de realización: Centros educativos do termo municipal. 
Horario: De 09:00 a 11:00 horas. 

Actividades programadas: 
Sesión  de  coordinación  para  establecer  programación  anual  de
actividades  de  igualdade  nos  centros  educativos  de  primaria  e
secundaria. 

Participantes potenciais: Directiva centros educativos. 
Participantes finais: Total: 10 Mulleres: 7  Homes: 3
Imaxe gráfica: -

Nome da actividade: Escola de apoderamento feminista de mulleres do rural 
Datas de realización: Do 18 de setembro ao 18 de novembro de 2019. 
Lugar de realización: Sala de Usos Múltiples de Servizos Sociais. 
Horario: De 16:30 a 18:30 horas. 
Actividades programadas: Con voz propia, Enredad@s, Habitando o noso corpo. 
Participantes potenciais: Mulleres do ámbito rural do termo municipal e de concellos limítrofes. 
Participantes finais: Total: 12 Mulleres: 12  Homes: 0

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Obradoiro de memoria e estimulación cognitiva. 

Datas de realización: 
De outubro de 2019 a marzo de 2020 (interompido pola declaración 
do Estado de Alarma). 

Lugar de realización: Aula de Servizos Múltiples dos Servizos Sociais. 
Horario: De 10:30 a 12:00 horas. 
Actividades programadas: musicoterapia, risoterapia e adestramento cognitivo. 
Participantes potenciais: Persoas maiores de 60 anos do Concello de Betanzos. 
Participantes finais: Total: 20 Mulleres: 14  Homes: 6

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Publigualdade. 

Datas de realización: Outubro - dedembro 2019. 
Lugar de realización: IES Francisco Aguiar e IES As Mariñas. 
Horario: De 09:00 a 14:00 horas. 

Actividades programadas: 
Obradoiro  de  sensibilización  sobre  a  cosificación  das  mulleres  na
publicidade e outros medios de comunicación. 
Elaboración de vídeo colaborativo entre os dous centros. 

Participantes potenciais: Alumnado da ESO dos centros de ensino de secundaria de Betanzos.
Participantes finais: Total: 195 Mulleres: 82  Homes: 113

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Cinco minutos sen respirar. 

Datas de realización: 6 de outubro de 2019. 
Lugar de realización: Aula de Cultura Xulio Cuns do Concello de Betanzos. 
Horario: 20:00 horas. 
Actividades programadas: Representación teatral contra a violencia de xénero. 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais 
concentración:

Total: 82 Mulleres: 72  Homes: 10

Imaxe gráfica:

49



Nome da actividade:
 Campaña de prevención da violencia de xénero Betanzos en 
Negro. 

Datas de realización: Do 18 ao 25 de novembro de 2019. 
Lugar de realización: Concello de Betanzos. 
Horario: Indeterminado. 

Actividades programadas: 

Entrega de materiais da campaña aos comercios, hostalaría, tecido
asociativo e centros educativos. 
Acto conxunto cos centros de ensino de secundaria o 22N. 
Letura de manifesto e concentración o 25N. 

Participantes potenciais: 
Comercios;  locais  de  hostalaría;  asociacións  e  clubes;  centros
educativos e escolas infantís. 

Participantes campaña:
Participantes acto 22N:
Participantes acto 25N:  

Total: 150
Total: 270
Total: 165

Mulleres: 115
Mulleres: 125
Mulleres: 145

Homes: 35
Homes: 145
Homes: 20

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Faladoiro sobre violencia machista. En colaboración co Colectivo
Feminista das Mariñas. 

Datas de realización: 22 de novembro de 2019. 
Lugar de realización: Local da Asociación Eira Vella. 
Horario: 20:00 horas. 
Actividades programadas: Faladoiro. 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais 
concentración:

Total: 22 Mulleres: 20  Homes: 2

Imaxe gráfica:

Nome da actividade: VIII Andaina contra a violencia de xénero. En colaboración co 
Consorcio das Mariñas. 

Datas de realización: 23 de novembro de 2019. . 
Lugar de realización: Saída de A Fábrica - Concello de Oleiros. 
Horario: 10:30 horas. 

Actividades programadas: 
Andaina  conxunta  de  todos  os  concellos  que  forman  parte  do
Concorcio das Mariñas. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Aberta ao público - non se contabilizaron 

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Programa Machismos sen miopías. En colaboración coa 
Deputación da Coruña. 

Datas de realización: 19 e 26 de novembro de 2019. 
Lugar de realización: Aula de Usos Múltiples dos Servizos Sociais municipais. 
Horario: De 16:30 a 19:00 horas. 
Actividades programadas: Obradoiro Pornografía: Educando en violencias machistas. 

Participantes potenciais: 
Persoal de escolas infantís, centros educativos, ANPAS e familias en
xeral. 

Participantes finais 
concentración:

Total: 7 Mulleres: 6  Homes: 1

Imaxe gráfica:

Nome da actividade: I Carreira Remudas Mixtas  en contra da violencia de xénero. En 
colaboración co Clube o Pasatempo e FEGADO. 

Datas de realización: 29 de decembro 2019.  
Lugar de realización: Casco histórico do Concello de Betanzos. 
Horario: De 09:00 a 14:00 horas. 
Actividades programadas: Carreira e entrega de premios. 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais 
concentración:

Total: 37 Mulleres: 18  Homes: 19

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Exposición "Á violencia de xénero dille NON". En colaboración 
coa Xunta de Galicia. 

Datas de realización: Do 30 de decembro de 2019 ao 16 de xaneiro de 2020. 
Lugar de realización: Sala de exposicións do Edificio Liceo do Concello de Betanzos. 
Horario: De 10:00 a 14:00 e de 19:00 a 21:00 horas. 
Actividades programadas: Exposición. 
Participantes potenciais: Poboación xuvenil. 
Participantes finais: Aberta ao público - non se contabilizaron.  

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Campaña Por un Nadal en Igualdade. Deputación da Coruña. 

Datas de realización: Decembro de 2019 - Febreiro de 2020. . 
Lugar de realización: Redes sociais municipais. 
Horario: -
Actividades programadas: Difusión da campaña. 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 

Participantes finais: 
Nº de persoas que visualizaron os post: 520
Nº de persoas que compartiron os post: 3
Nº de persoas que lle deron a Me gusta aos post: 12

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Obradoiro de Educación Afectivo Sexual. 

Datas de realización: 14 e 28 de xaneiro e 4 de febreiro de 2020. 
Lugar de realización: CEIP Francisco Vales Villamarín. 
Horario: De 09:15 a 14:00 horas. 
Actividades programadas: Obradoiro de información, sensibilización e traballo grupal. 
Participantes potenciais: Alumnado de 6º de primaria. 
Participantes finais: Total: 111 Mulleres: 48  Homes: 63

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Obradoiro de Educación en Igualdade e Intelixencia Emocional. 

Datas de realización: 15,22 e 29 de xaneiro de 2020. 
Lugar de realización: CEIP Francisco Vales Villamarín. 
Horario: De 09:15 a 14:00 horas. 
Actividades programadas: Obradoiro de sensibilización e traballo grupal. 
Participantes potenciais: Alumnado de 4º de primaria. 
Participantes finais: Total: 108 Mulleres: 48  Homes: 60

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Contacontos de igualdade O Eco das Pedras. 

Datas de realización: 21 de febreiro de 2020. 

Lugar de realización: 
CEIP Francisco Vales Villamarín.
CPR Nosa Señora do Carme - Atocha. 

Horario: De 10:00 a 13:30 horas. 

Actividades programadas: 
Contacontos  de  visibilización  das  mulleres  na  cultura  tradicional
galega, a cargo da narradora Raquel Queizás. 

Participantes potenciais: Allumnado de Primaria. 
Participantes finais: Total: 227 Mulleres: 98  Homes: 129

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Campaña Por un Entroido en Igualdade. Deputación da Coruña. 

Datas de realización: Febreiro de 2020. 
Lugar de realización: Redes sociais municipais. 
Horario: -
Actividades programadas: Difusión da campaña. 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 

Participantes finais: 
Nº de persoas que visualizaron os post: 128
Nº de persoas que compartiron os post: 1
Nº de persoas que lle deron a Me gusta aos post: 3

Imaxe gráfica:

55



Nome da actividade:
 Reunión da Comisión Paritaria de Igualdade. 

Datas de realización: 7 de febreiro de 2020. 
Lugar de realización: Sala de Xuntas do Concello de Betanzos. 
Horario: De 11:00 a 12:30 horas. 

Actividades programadas: 
4º  reunión  da  Comisión  Paritaria  de  Igualdade  con  motivo  dos
traballos de diagnose do plan interno de igualdade do Concello de
Betanzos. 

Participantes potenciais: Composición da Comisión. 
Participantes finais: Total: 6 Mulleres: 5  Homes: 1
Imaxe gráfica: - 

Nome da actividade:
Camiño a Verín. En colaboración co Colectivo Feminista das 
Mariñas. 

Datas de realización: 1 de marzo de 2020. 
Lugar de realización: Verín. 
Horario: De 07:30 a 18:00

Actividades programadas: 
Traslado en autobús de Betanzos a Verín  con motivo do encontro
galego de mulleres en conmemoración do 8M. 

Participantes potenciais: Mulleres do termo municipal. 
Participantes finais: Total: 30 Mulleres: 29  Homes: 1

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Campaña 800 anos de mulleres. 

Datas de realización: Marzo de 2020. 
Lugar de realización: Redes sociais municipais. 
Horario: -

Actividades programadas: 
Campaña de visibilización de mulleres betanceiras e de oficios nos
que elas tiveron e teñen especial representación. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 

Participantes finais: 
Nº de persoas que visualizaron os post: 6.478
Nº de persoas que compartiron os post: 38
Nº de persoas que lle deron a Me gusta aos post: 254

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Charlas 8M: Muller e Igualdade.

Datas de realización: 2,9,16,23 e 30 de marzo de 2020. 
Lugar de realización: Aula CEMIT. 
Horario: De 17:00 a 18:00 horas. 
Actividades programadas: Conversatorios a través de videoconferencia. 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Total: 25 Mulleres: 25  Homes: 0

Imaxe gráfica:

Nome da actividade: Cinema de historias: da man de Alice Guy
Datas de realización: 5 de marzo. 
Lugar de realización: Cine Alfonsetti. 
Horario: De 10:30 a 12:00 

Actividades programadas: 
Representación cinematográfica e teatral a cargo de Raquel Queizás
sobre a obra da cineasta Alice Guy. 

Participantes potenciais: Alumnado de primaria dos centros educativos do termo municipal. 
Participantes finais: Total: 236 Mulleres: 110 Homes: 124

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Obradoiro de apoderamento: autoestima e biodanza. 

Datas de realización: 
3 e 10 de marzo (o resto de sesións víronse interrompidas pola 
declaración do Estado de Alarma). 

Lugar de realización: Aula de Servizos Múltiples dos Servizos Sociais. 
Horario: De 17:30 a 19:30 horas. 

Actividades programadas: 
Obradoiro  grupal  de  autoestima a  través  do  traballo  co  corpo  e a
biodanza. 

Participantes potenciais: Mulleres do termo municipal. 
Participantes finais: Total: 22 Mulleres: 22  Homes: 0

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Inauguración  800 anos de historia, 800 anos de mulleres. 

Datas de realización: Marzo de 2020. 

Lugar de realización: 
Casco histórico de Betanzos (Fonte de Santa María, Rúa do Castro e 
Lavadoiro Municipal das Cascas). 

Horario: 12:00

Actividades programadas: 
Inauguración  de paneis  divulgativos  das  achegas de  colectivos  de
mulleres  representativas  do  municipio,  tales  como  selleiras  -
augadoras, panadeiras e lavandeiras. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Total: 24 Mulleres: 14  Homes: 10

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Campaña Libros a favor da igualdade, a diversidade e contra as 
violencias machistas. 

Datas de realización: Abril e maio de 2020. 
Lugar de realización: Páxina web e redes sociais municipais. 
Horario: -

Actividades programadas: 
Recomendacións de leturas para público infantil, xuvenil e adulto, e
difusión da Guía de libros a favor da igualdade, diversidade e contra
as violencias machistas, co gallo do Día do Libro. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 

Participantes finais: 
Nº de persoas que visualizaron os post: 1.818
Nº de persoas que compartiron os post: 13
Nº de persoas que lle deron a Me gusta aos post: 74

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Actividades lúdicas para nenas e nenos en igualdade. 

Datas de realización: Abril de 2020. 
Lugar de realización: Páxina web e redes sociais municipais. 
Horario: -

Actividades programadas: 
Difusión de actividades lúdicas propias en materia de igualdade para
nenas e nenos durante o confinamento. 

Participantes potenciais: Nenas e nenos de 3 a 14 anos. 

Participantes finais: 
Nº de persoas que visualizaron os post: 1.100
Nº de persoas que compartiron os post: 25
Nº de persoas que lle deron a Me gusta aos post: 82

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Materiais de estimulación cognitiva para maiores. 

Datas de realización: Abril- Maio de 2020. 
Lugar de realización: Entrega nos domicilios das usuarias e dos usuarios. 
Horario: -

Actividades programadas: 
Elaboración de materiais para promover a estimulación cognitiva e as
habilidades  metacognitivas  das  persoas  maiores  durante  o
confinamento.

Participantes potenciais: 
Alumnado  do  Obradoiro  de  Memoria  e  Estimulación  Cognitiva  do
Concello de Betanzos. 

Participantes finais: Total: 20 Mulleres: 14 Homes: 6

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Campaña Liberdade de ser e sentir. En colaboración coa 
Deputación da Coruña. 

Datas de realización: Xuño de 2020. 
Lugar de realización: Redes sociais municipais. 
Horario: -

Actividades programadas: 
Serie  web S.E.X.,  palestras  sobre  diversidade  sexual,  contacontos
LGTB, balcóns da diversidade. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 

Participantes finais: 
Nº de persoas que visualizaron os post: 5.353
Nº de persoas que compartiron os post: 28
Nº de persoas que lle deron a Me gusta aos post: 135

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Campamento de verán Betanzos Concilia. 

Datas de realización: 
1ª quenda: Do 1 ao 17 de xullo de 2020.
2ª quenda: Do 20 ao 31 de xullo de 2020. 
3ª quenda: Do 3 ao 14 de agosto de 2020. 

Lugar de realización: CEIP Francisco Vales Villamarín. 

Horario: 
De 9:00 a 14:00 horas, con entrada e saída flexible de 9:00 a 10:00 e 
de 13:00 a 14:00 respectivamente. 

Actividades programadas: 

- Actividades lúdicas, deportivas e de tempo libre.
- Módulos de igualdade: 
           . O xogo coeducativo.
           . As mulleres tamén fan historia. 
           . Nenas e nenos somos corresponsables
- Visitas de Stop Accidentes e Towers Fútbol. 
- Saída ao Parque Pasatempos para a Festa da Auga. 

Participantes potenciais: 
Nenas e nenos de 3 a 12 anos con empadroamento no Concello de
Betanzos. 

Participantes finais (tendo 
en conta as restriccións 
sanitarias provocadas pola
COVID-19): 

Total: 58 Mulleres: 23 Homes: 35

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Campaña Por un Verán en Igualdade. Deputación da Coruña. 

Datas de realización: Xullo e agosto de 2020. 
Lugar de realización: Redes sociais municipais. 
Horario: -
Actividades programadas: Difusión da campaña. 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 

Participantes finais: 
Nº de persoas que visualizaron os post: 2.803
Nº de persoas que compartiron os post: 5
Nº de persoas que lle deron a Me gusta aos post: 17

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Ciclo Metropolitano de música e artes pola igualdade Elas son 
Artistas. 

Datas de realización: 18 de setembro de 2020. 
Lugar de realización: Aula de cultura Xulio Cuns. 
Horario: 20:30
Actividades programadas: Concerto da artista EDE. 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Total: 54 Mulleres: 47  Homes: 7

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Podcast en Igualdade. 

Datas de realización: 26 de setembro de 2020. 
Lugar de realización: Biblioteca Municipal de Betanzos. 
Horario: De 17:00 a 18:00 horas. 
Actividades programadas: Obradoiro literario en igualdade. 
Participantes potenciais: Mocidade do termo municipal. 
Participantes finais: Total: 10 Mulleres: 7  Homes: 3

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Distintivo Muller Emprendendora 2019. 

Datas de realización: 20 de outubro de 2020. 
Lugar de realización: Aula de Cultura Xulio Cuns. 
Horario: 20:30 horas. 

Actividades programadas: 
Entrega  dos  distintivos  a  aquelas  mulleres  que  iniciaron  a  súa
actividade de negocio no ano 2019. 

Participantes potenciais: Mulleres que iniciaron ou puxeron ao seu nome un negocio en 2019. 
Participantes finais: Total: 21 Mulleres: 21  Homes: 0

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Fagamos un Bis. 

Datas de realización: 20 de novembro de 2020. 
Lugar de realización: Aula de cultura Xulio Cuns do Edificio Liceo. 
Horario: 20:00 horas. 

Actividades programadas: 
Concerto e recital pola igualdade a cargo de Silvia Penide e Carla
López. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Total: 12 Mulleres: 9  Homes: 3

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Campaña de prevención da violencia de xénero De fronte á 
violencia de xénero. En colaboración coa Deputación da Coruiña.

Datas de realización: Do 4 ao 29 de novembro. 
Lugar de realización: En liña e redes sociais municipais. 
Horario: -
Actividades programadas: Contacontos, palestras, narración poética, concurso - desafío poético
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 

Participantes finais: 
Nº de persoas que visualizaron os post: 20.027
Nº de persoas que compartiron os post: 64
Nº de persoas que lle deron a Me gusta aos post: 233

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
 Campaña de prevención da violencia de xénero Betanzos en 
Negro. 

Datas de realización: Do 9 ao 26 de novembro. 
Lugar de realización: Concello de Betanzos. 
Horario: -

Actividades programadas: 

• Reparto de materiais de sensibilización (cartaces, camisetas,
máscaras,  etc.)  a  asociacións,  comercios  e  locais  de
hostalaría.

• Entrega de libros relacionados coa igualdade e a prevención
da  violencia  contra  as  mulleres  ás  bibliotecas  escolares  e
biblioteca municipal. 

• Mostra fotográfica das entidades participantes na rede social
Betanzos Igualdade.

• Vídeo da campaña. 
• Letura en liña do Manifesto institucional o 25N. 

Participantes potenciais: 
Tecido asociativo, comercios, locais de hostalaría, centros educativos
e escolas infantís. 

Participantes finais: Total: 120 Mulleres: 90  Homes: 30

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Curso Prevención da linguaxe machista, deconstrución do amor
romántico, formación sobre acoso sexual e prevención da 
violencia de xénero. 

Datas de realización: 21 e 28 de novembro e 5 de decembro. 
Lugar de realización: Salón Azul do Edificio Liceo. 
Horario: De 10:00 a 14:00 horas. 
Actividades programadas: Formación. 
Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Total: 7 Mulleres: 6  Homes: 1

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Ciclo de cine con motivo do Día Internacional da Eliminación da 
Violencia contra a Muller. 

Datas de realización: 13,15,27 e 29 de novembro. 
Lugar de realización: Cine Alfonsetti. 

Horario: 
18:00 horas para público xuvenil.
20:00 horas para persoas adultas. 

Actividades programadas: 
Programación de cine comprometido contra a violencia de xénero con
títulos  como  La teta  asustada,  Mustang,  ¿Que  he  hecho  yo  para
merecer esto? e Belle. 

Participantes potenciais: Poboación en xeral. 
Participantes finais: Non se rexistraron. 

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
 Reunión da Comisión Paritaria de Igualdade. 

Datas de realización: 16 de novembro de 2020. 
Lugar de realización: Sala de Xuntas do edificio Liceo. 
Horario: 10:30 horas. 

Actividades programadas: 
5ª reunión da Comisión Paritaria de Igualdade na que se mostraron os
resultados  definitivos  do  estudo  de  diagnose  previo  ao  plan  de
igualdade interno. 

Participantes potenciais: Composición da Comisión. 
Participantes finais: Total: 8 Mulleres: 5  Homes: 3

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Titorización de prácticas de alumnado do Máster Igualdade, 
Xénero e Educación da Universidade de Santiago de Compostela.

Datas de realización: Novembro - decembro 2020. 
Lugar de realización: Departamento de Servizos Sociais do Concello de Betanzos. 
Horario: De 10:00 a 14:00 horas. 
Actividades programadas: Prácticas non laborais do alumnado. 
Participantes potenciais: Alumnado do Máster Igualdade, Xénero e Educación. 
Participantes finais: Total: 1 Mulleres: 0  Homes: 1

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade: II Avaliación do III Plan de Igualdade do Concello de Betanzos. 
Datas de realización: Decembro de 2020. 
Lugar de realización: Área de igualdade do Departamento de Servizos Sociais. 
Horario: -
Actividades programadas: Avaliación intermedia das actividades do III Plan de Igualdade. 

Participantes potenciais: 
Persoal  técnico  que  intervén  na  programación  e  execución  de
actividades de igualdade no Concello de Betanzos. 

Participantes finais: Total: 6 Mulleres: 4  Homes: 2

Imaxe gráfica:
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5.  A  IGUALDADE  NA REDE.  DIFUSIÓN  NO  FACEBOOK  BETANZOS
IGUALDADE. 

Dado que o Concello de Betanzos conta cunha rede social específica de igualdade, todas aquelas
actividades programadas no III  Plan de Igualdade difúndense a través do Facebook Betanzos
Igualdade,  para chegar en maior medida á cidadanía,  crear comunidade en torno ás políticas
públicas  de  igualdade,  e  fomentar  a  concienciación,  información  e  sensibilización  pertinentes
neste eido. 
De seguido achéganse, a modo de ilustración, algunhas das actividades, accións e informacións
difundidas nesta rede social no período a avaliar.

Área 1. Concienciación e sensibilización social. 
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Área 2. Empoderamento e participación social.
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Área 3. Educación e prevención.
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Área 4. Emprego, conciliación e formación.
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Área 5. Calidade de vida, saúde e benestar.
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Área 6. Prevención da violencia de xénero.
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Área 7. Cultura, deporte, turismo e xuventude. 
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Como se pode comprobar, a todas as áreas inseridas no III Plan de Igualdade dáselles difusión na
rede Betanzos Igualdade,  se  ben  destacan as  publicacións  refiridas  ás  áreas  1  e  6,  que  se
corresponden respectivamente coa Concienciación e sensibilización social e coa Prevención da
violencia de xénero. 

Cabe  comentar  que  esta  rede  social  ten  un  apoio  cada  vez  maior  por  parte  da  cidadanía,
sumando cada vez máis persoas seguidoras. Na actualidade, seguen esta rede social un total de
852 persoas, repartíndose porcentualmente nun 77% en mulleres, nun 21% en homes e nun 2%
en entidades, observándose unha clara feminización no seguimento da mesma. 
No referido a franxas de idade, na seguinte táboa detállanse os datos relativos aos diferentes
grupos desagregados por sexo. 

Grupo de idade Mulleres (%) Homes (%)

13 - 17 1% 0%

18 - 24 2% 1%

25 - 34 15% 5%

35 - 44 23% 6%

45 - 54 22% 5%

55 - 64 10% 3%

65 ou máis 5% 2%

   Fonte: elaboración propia a partir das estatísticas do Facebook Betanzos Igualdade. 

Como se pode apreciar, as franxas de idade de entre 35 e 44 anos (23% - 6%) e de entre 45 a 54
anos (22% - 5%) son as que aglutinan porcentaxes máis altas tanto no caso das mulleres coma no
dos homes. 

Parece que esta rede social non acada persoas adeptas nas e nos menores de 25 anos, polo que
de cara ao IV Plan de Igualdade haberá que buscar unha estratexia de comunicación distinta para
chegar  ás  xeracións  máis  novas,  como  pode  ser  a  apertura  dunha  nova  rede  social
complementaria como Instagram, coa que a xuventude está máis familiarizada. 
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6. CONCLUSIÓNS

Tras realizar a segunda avaliación do III  Plan de Igualdade do Concello de Betanzos, cómpre
poñer  sobre  o  papel  as  principais  conclusións,  destacando tanto  as súas fortalezas como os
aspectos de mellora.

No referido aos puntos fortes, visualízanse con claridade os seguintes.

• Alto grao de consecución dos obxectivos xerais operativos - 100%.
• Alto grao de execución de accións para o período a avaliar - 85%.
• Estreita  colaboración coa Alcaldía para desenvolver políticas públicas de igualdade e

actividades deseñadas no Plan. 
• Colaboración interdepartamental con certos departamentos para desenvolver accións de

igualdade dependentes doutros servizos municipais como Biblioteca, Aula Cemit, Cultura,
Xuventude e Normalización Lingüística. 

• Elevado  impacto  das  accións realizadas  en  torno  ás  áreas  de  Concienciación   e
sensibilización social e de Prevención da violencia de xénero. 

• Estreita colaboración cos centros educativos e algunhas ANPAS do termo municipal.
• Coordinación co CIM (Centro de Información ás Mulleres) de Coirós.
• Alta  difusión das accións e actividades de igualdade a través do Facebook Betanzos

Igualdade.

No que ten que ver con aqueles aspectos que teñen marxe de mellora, encontrámonos con:

• Aplicación da perspectiva de xénero ou transversalidade a nivel municipal. Entendemos
que trala elaboración do plan de igualdade interno, de xestión do persoal (iniciado o estudo
de diagnose no 2020 e prevista a finalización do plan para 2021), este aspecto verase
reforzado e aplicarase de maneira integral. 

• Fomento de accións dirixidas a  potenciar o papel dos homes na consecución real da
igualdade, poñendo o foco en masculinidades alternativas, modelos da masculinidade  do
coidado, etc. 

• Restruturación dos formatos de actividades na planificación das mesmas, xa que a
actual crise sanitaria obriga a mudar determinadas actividades presenciais para realizalas
en liña, con aforos reducidos, en grupos burbulla, etc.

• Aposta  polo  tratamento  de  violencias  machistas  menos  visibles,  como  a  trata  de
mulleres e nenas e nenos, a prostitución, a violencia económica, a violencia obstétrica, etc.

• Modificar as avaliacións semestrais do Plan por unha avaliación intermedia e outra final,
as cales se axustarán en maior medida á programación e propia dinámica da área de
igualdade.  

• Necesidade da creación dunha  rede social alternativa que chegue ás  xeracións máis
novas, para facelas partícipes das actividades municipais neste eido, ao tempo que serva
de instrumento de concienciación e axente de socialización para a igualdade de xénero. 
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