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SAÚDA 
 

O III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2019 – 2022 

ofrécenos un marco estratéxico para o desenvolvemento de políticas públicas 

en materia de igualdade no Concello de Ribadeo. Unha realidade que xa 

conta cunha traxectoria significada no noso contexto, pois foi no ano 2003 

cando por primeira vez se creou un área específica a nivel municipal baixo o 

nome de Concellaría da Muller. Desde aquel entón, o traballo realizado ten 

sido incesante. No 2004 botou a andar o Centro de Información ás Mulleres 

(CIM) de Ribadeo, cuxo labor resulta fundamental para garantir o dereito a 

unha vida libre de violencia machista, ao tempo que é un recurso que 

promove o avance cara unha sociedade con maiores cotas de igualdade 

entre os sexos.  

Neste III Plan quixemos facer unha aposta por integrar o valor da igualdade e 

o enfoque feminista no conxunto das políticas municipais, de aí a importancia 

que cobra a transversalidade de xénero nos seis eixos que o compoñen. Foi un 

labor participado, ao que contribuíron o persoal político, técnico e 

representantes do Consello Municipal da Muller, o cal lle outorga lexitimidade 

para ser referente no traballo das distintas áreas municipais.  

Igualmente, colle sinalar a diagnose de situación realizada previamente e que 

presentamos neste documento para comprender as liñas de traballo que nos 

damos de aquí a catro anos. Onde destacamos, entre outras medidas, a 

creación de espazos de seguridade para as mulleres, onde gozar dun tempo 

propio que contribúa ao seu benestar e calidade de vida, por iso, nos vindeiros 

catro anos traballaremos de forma comprometida polo apoderamento das 

mulleres ribadenses.  

Agardamos que sintades como propio un traballo que é de todas e todos.  

Mª Luz Álvarez Lastra, Concelleira de Educación e Igualdade 
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A diagnose que se 

presenta a continuación 

compila os datos e 

indicadores públicos, 

dispoñibles a través de 

fontes oficiais e accesibles 

no nivel de desagregación 

municipal. 

Servímonos da información 

facilitada por fontes 

secundarias como o 

Instituto Galego de 

Estatística (IGE) ou o 

Servizo  Galego de Saúde, 

entre outros.  

Igualmente partimos de 

fontes primarias a través 

da información facilitada 

polas diferentes áreas 

municipais para un 

coñecemento en maior 

profundidade da 

realidade ribadense. 
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1. Demografía e poboación  
 

Neste apartado presentamos a estrutura de poboación do municipio de 

Ribadeo e o seu comportamento ao longo dos últimos anos. O estudo 

demográfico é unha ferramenta fundamental para a planificación social e o 

establecemento de políticas públicas acordes coas necesidades dos distintos 

grupos de poboación, de aí que poñamos atención á súa realidade desde un 

enfoque de xénero.  

En xaneiro do ano 2019 constan empadroadas no Concello de Ribadeo un 

total de 9900 persoas (IGE, 2019), das cales o 52,2% son mulleres, 

concretamente 5167.  

1.1. Estrutura da poboación 
 

A nivel municipal existe unha distribución relativamente equitativa segundo 

sexo, cunha lixeira superior proporción da poboación feminina; como 

acontece de xeito xeral no territorio galego. No ano 2019 esta diferencia 

concrétase en 4,4 puntos porcentuais en favor das mulleres, o que representa 

434 mulleres empadroadas máis que homes no termo municipal.  

Gráfica 1. Distribución da poboación segundo sexo (IGE, 2019) 

 

Se temos en conta a distribución da poboación segundo idade comprobamos 

que os homes predominan lixeiramente entre a poboación máis nova (<16 

anos) debido ao maior ratio de nacementos de varóns. Pola súa banda, as 
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mulleres incrementan o seu peso sobre o conxunto da poboación a medida 

que atendemos a idades máis avanzadas, en boa medida debido a unha 

maior esperanza de vida. Estas diferenzas evidéncianse con claridade entre as 

persoas de máis de 64 anos. 

Táboa 1. Poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade (IGE, 2018) 

 HOMES MULLERES 

 < 16 anos Entre  

16-64 

> 64 anos < 16 anos Entre  

16-64 

Máis de 

64 

2000 6,0 31,1 9,8 5,5 32,7 14,9 

2004 5,7 31,2 10,1 5,5 32,6 15,0 

2008 5,8 32,0 9,7 5,8 32,3 14,5 

2012 6,5 31,4 9,6 6,3 31,9 14,2 

2016 6,9 30,8 10,1 6,3 31,6 14,2 

2018 6,9 30,5 10,4 6,3 31,4 14,5 

 

O proceso de envellecemento social que afecta a Galicia manifestase nunha 

poboación envellecida, unha realidade habitual na meirande parte do 

territorio galego. Esta situación evidénciase na relación entre a poboación de 

maior e menor idade, tal e como pode verse na Gráfica nº2.   
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Gráfica 2. Persoas menores de 16 anos e maiores de 64 (IGE, 2018) 

 

Os datos evidencian unha tendencia positiva, nos últimos 10 anos 

rexuveneceuse a poboación, dado un lixeiro incremento das persoas de 

menos de 16 anos. Igualmente, colle sinalar un aumento na proporción de 

homes de 65 ou máis anos sobre o total ribadense, quedando a poboación 

feminina estable en 14 puntos e medio.  

A pirámide de poboación permite observar con claridade a estrutura segundo 

sexo e idade da poboación, destacando unha acumulación da poboación, 

tanto feminina como masculina, entre os 40 e os 54 anos. De maneira global, a 

pirámide amosa un envellecemento da poboación, cunha idade media de 

46,6 anos, sendo de 44,87 para os homes e, aproximándose aos 2 anos e 

medio superior para o conxunto de mulleres, que acadan unha media de 

48,19 anos.  
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Gráfica 3. Pirámide de poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade (IGE, 2018) 

 

 

1.2. Evolución da poboación: nacementos, 

defuncións e migracións en Ribadeo. 

Principais indicadores demográficos de 

referencia. 
 

A evolución das cifras de poboación nas dúas últimas décadas amosa unha 

ganancia importante de poboación equivalente ao 10,4% respecto ás persoas 

residentes no concello en 1998, o que supón 1.028 veciñas e veciños máis. En 

todo caso, o máximo de poboación no que vai de século produciuse en 2012 

e dende ese ano a poboación diminuíu en 161 persoas. 
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Gráfica 4. Evolución da poboación total e segundo sexo entre 1998 e 2018 (IGE, 2019) 

 

 

* Para facilitar a visualización dos datos presentamos os valores cada 2 anos, dado que non desvirtúan a 

análise. 

Nesta liña, evidénciase o proceso de envellecemento social que enfronta 

Galicia, e afondamos no decrecemento demográfico a través da análise do 

saldo vexetativo do Concello de Ribadeo dende que dispoñemos de rexistros 

segundo sexo. Así, considerando unha liña temporal ampla, ate o máximo que 

permiten os datos dispoñibles, a relación entre nacementos e defuncións é 

negativa dende 1983 para o conxunto de poboación –dende 1985 para as 

mulleres- en todos os anos ata 2017, do que se deduce o peso da inmigración, 

que está na base dos incrementos anuais de poboación que viamos desde 

2012 na gráfica anterior, e que analizaremos posteriormente.  
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Gráfica 5. Evolución do saldo vexetativo entre 1980 e 2017 segundo sexo (IGE, 2018) 

 

 

Desagregando os elementos que definen o saldo vexetativo, isto é, 

nacementos e defuncións, existe unha relativa estabilidade en ambos, tanto se 

consideramos unha serie de anos puntuais como se agrupamos por décadas o 

conxunto de cada un dos rexistros segundo sexo. Contrastando a evolución 

dos datos, o número de nacementos estabilízase dende 1990, sempre por 

debaixo do número de defuncións. Por outra banda, a cifra de defuncións 

mantense nuns parámetros similares nos 37 anos precedentes, sen que se 

detecte un incremento característico na meirande parte dos concellos 

galegos, derivado como xa vimos, do proceso de envellecemento social. 
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Gráfica 6. Nacementos e defuncións entre 1980 e 2017 (IGE, 2018) 

 

Se agrupamos nacementos e defuncións por décadas, obtemos unha visión 

similar do movemento natural da poboación de Ribadeo. En todo caso, 

comprobamos que existe unha tendencia crecente das defuncións, manifesta 

especialmente nas mulleres. Deste xeito, e dado que a última década non 

transcorreu aínda completamente, a prospectiva de nacementos, segundo a 

tendencia mantida entre 2010 e 2017, arroxaría unha previsión de 318 

nacementos de mulleres e 354 de homes, e 675 defuncións de mulleres e 589 

de homes no período  2010-2019. Sendo así, as defuncións, tanto en conxunto 

como entre as mulleres, acumularán os máximos da serie histórica agrupada 

ao final da presente década. 
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Gráfica 7. Nacementos e defuncións agrupados por décadas entre 1980 e 2017 (IGE, 2018) 

 

En relación aos nacementos, confirmase a tendencia a que as nais teñan a 

súa primeira crianza a partir dos 30 anos, en contraposición que acontece 

noutros países europeos onde a taxa de fertilidade acada unhas puntuacións 

máis positivas. No caso de Ribadeo, no 2012 practicamente 3 de cada 4 

mulleres ribadenses superaban os 30 anos de idade cando foron nais por 

primeira vez,  quedando a idade media da nai ao nacemento da primeira filla 

ou fillo nos 31,16 anos nese 2012, valor que se eleva ate os 33,11 anos no 2016. 

Así mesmo, superan a proporción de 1 a 8 (13%) as mulleres que son nais con 

máis de 40 anos, sendo unha tendencia en crecemento. 

Táboa 2. Evolución dos nacementos segundo a idade da nai (IGE, 2018) 
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taxa de natalidade, tal e como evidencian os datos de fontes oficiais. Neste 

senso, aspectos ligados a cambios socioculturais como a progresiva 

separación de casamento e maternidade, o número de crianzas que ten 

cada muller ou a instalación da idade media da maternidade por riba dos 30 

anos, son cuestións que semellan consolidadas no século XXI segundo os 

indicadores dispoñibles. 

Táboa 3. Indicadores de fecundidade (IGE, 2018) 

 Taxa bruta 

de 

natalidade 

Taxa xeral 

de 

fecundidade 

Idade media 

á 

maternidade 

Idade 

media da 

nai ao 

nacemento 

do 1º fillo/a 

Índice 

sintético de 

fecundidade 

Porcentaxe 

de 

nacementos 

de nai non 

casada 

Taxa bruta 

de 

reprodución 

2004 7,31 30,41 31,27 29,97 0,99 23,88 0,52 

2008 8,32 35,51 30,6 28,18 1,19 44,44 0,54 

2012 6,4 28,84 31,93 31,16 0,96 39,68 0,44 

2016 6,54 30,8 33 33,11 1,04 54,69 0,54 

 

Incidindo nas mudanzas de patróns socioculturais, en clave de xénero, os 

datos da Gráfica nº 8 permiten observar o vinculo que se establece entre a 

actividade económica e a maternidade, malia que a crise sostida semella 

incidir nos últimos anos sobre esta tendencia crecente. En todo caso, debemos 

observar con cautela esta información xa que non é posible profundar nas 

características do emprego (tipo de xornada, modelo de contrato...), así 

como tampouco ofrece datos sobre as incidencias e/ou renuncias que o 

nacemento implica para o desenvolvemento profesional das mulleres. 
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Gráfica 8. Evolución dos nacementos segundo a actividade económica da nai (IGE, 2017) 

 

O terceiro elemento que incide directamente na poboación residente está 

ligado ás migracións. A este respecto, o saldo global é positivo, aínda que o 

aporte ao incremento da poboación no concello de Ribadeo é bastante 

limitado, pois o saldo migratorio global acumulado entre 2002 e 2017 indica 

que a poboación incrementouse en 176 persoas. En todo caso, debemos 

valorar positivamente este aspecto, por ser unha tendencia oposta á 

maioritaria en Galicia.  

Gráfica 9. Evolución das emigracións, inmigracións e saldo migratorio (IGE, 2018) 
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* No saldo migratorio co exterior, para os anos anteriores ao 2002, só se inclúen as inmigracións, debido a que ata o no 2002 

a Estatística de variacións residenciais non incluía datos da emigración ao estranxeiro (IGE, 2018). 

Como complemento á representación Gráfica nº9, e antes de analizar o 

fenómeno migratorio local segundo sexo, colle reflectir que entre as 

inmigracións destacan sensiblemente as persoas chegadas doutra 

Comunidade Autónoma –tres veces superior no 2017 á chegada do 

estranxeiro-, aspecto con raigame na localización territorial do municipio e a 

relación fluída cos concellos próximos, especialmente os asturianos. As 

inmigracións chegadas da mesma provincia, isto é, Lugo, dobran as 

procedentes doutras provincias galegas. Ambos fenómenos inmigratorios 

manteñen unha tendencia histórica dende 2002. 

No caso das emigracións, a meirande parte son a outra Comunidade 

Autónoma, seguidas xa a distancia das que se producen dentro da mesma 

provincia, e sendo poucas as persoas que marchan ao estranxeiro. Ao igual 

que no caso das inmigracións, as emigracións manteñen unha tendencia 

dende o primeiro ano -2002- do que dispoñemos rexistros comparables. 

Ademais, considerando a idade, observamos o incremento da emigración 

externa a outras Comunidades Autónomas nas persoas maiores de 30 anos a 

partir dos anos 2007 e 2008. Pola súa vez, na análise segundo sexos atopamos 

unha tendencia bastante equilibrada nas pautas migratorias femininas e 

masculinas, tanto nas persoas chegadas a Ribadeo –entre as que existe un 

lixeiro predominio das mulleres na inmigración interna, procedentes doutras 

zonas de Galicia-, como nas que mudan a súa residencia a outro municipio. 
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Gráfica 10. Movementos migratorios segundo sexo no ano 2017 (IGE, 2018) 

 

 

 

Nunha breve análise de conxunto dos principais indicadores demográficos e a 

súa evolución, observamos o incremento progresivo da idade media, o índice 

de estrutura da poboación en idade activa (relación entre a poboación entre 

40 e 64 anos e a poboación entre 15 e 39 anos) ou o índice de 

sobreenvellecemento. Malia o dito, debemos considerar que a intensidade é 
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proporción que representa a poboación de menos de 20 anos sobre o total. 

Non obstante, atopamos unha intensidade no envellecemento máis elevada 

entre as mulleres. Esta realidade ten consecuencias que derivan en 

problemáticas diversas de saúde e situacións de dependencia a distintos niveis 

nas que existe unha maior proporción de usuarias reais e potenciais.  
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Táboa 4. Indicadores demográficos segundo sexo (IGE, 2018) 

 Densidade de 

poboación 

Idade media no 1 de 

xaneiro 

Porcentaxe de 

poboación menor de 

20 anos 

Porcentaxe de 

poboación de 65 e máis 

anos 

 Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

2002 38,8 44,2 43,1 46,54 16,94 14,99 21,36 27,98 

2006 40,3 45,7 44,02 47,15 15,86 14,01 21,22 27,48 

2010 42,8 47,5 43,93 47,4 16,04 14,5 20,25 27,39 

2014 42,9 47,3 44,37 47,79 17,35 15,52 20,36 26,94 

2017 42,9 47 44,87 48,19 17,68 15,61 20,92 26,96 

  

Índice de 

envellecemento 

 

Índice de 

sobreenvellecemento 

 

Índice de estrutura da 

poboación en idade 

activa 

 

Índice de recambio da 

poboación en idade 

activa 

 Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

2002 126,08 186,71 7,4 14,22 90,52 90,19 90,24 103,43 

2006 133,8 196,1 8,96 17,25 101,21 101,91 114,15 163,87 

2010 126,26 188,88 11,83 17,36 112,07 113,9 162,22 167,56 

2014 117,36 173,52 13,87 20,3 128,19 137,68 158,41 162,13 

2017 118,32 172,69 14,42 21,03 148,48 150,84 182,56 168,98 

 

De xeito global, o concello de Ribadeo amosa unha estrutura da poboación 

na que inciden en menor medida que no conxunto galego cuestión como a 

perda de poboación ou o envellecemento. 
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Para a reflexión 
 

A diferenza da meirande parte dos municipios galegos, Ribadeo non amosa 

unha perda significativa de poboación, pois a pequena diminución de 

poboación debida ao movemento natural compénsase en boa medida coa 

inmigración, mantendo unha estrutura equilibrada segundo sexos nas pautas 

migratorias.  

Nos últimos anos, existe un incremento da poboación máis nova –menos de 20 

anos-. E a poboación empadroada presenta unha tendencia decrecente 

que, malia ser moi lixeira, mantense dende o 2012. 

Os perfís típicos segundo idade evidencian o maior envellecemento nas 

mulleres, destacando as maiores de 85 anos (6,3%) pero superando a 

proporción de homes en todas as franxas a partir dos 70 anos. De aí que a 

poboación feminina sexa un foco de atención específica, en termos de 

envellecemento.  

Indicadores como o índice de estrutura da poboación en idade activa ou o 

índice de recambio da poboación en idade activa deben terse en conta en 

termos prospectivos, pois amosan indicios de intensificación do 

envellecemento da poboación nos vindeiros anos. 

Os investimentos en programas e servizos dirixidos ás mulleres de maior idade 

supoñen unha mellor atención ás demandas e intereses dunha boa parte das 

mulleres de Ribadeo (0 27,7% da poboación feminina supera os 65 anos).  
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2. Mercado laboral e emprego 
 

O eido laboral é un escenario onde agroman as desigualdades entre mulleres 

e homes de forma substantiva, ao ser esta esfera considerada 

tradicionalmente como escenario asociado á masculinidade, quedando ás 

mulleres asociadas co eido privado e doméstico. Sendo así, o mundo do 

emprego tense configurado desde unha mirada androcéntrica e reproduce 

hoxe en día situacións de discriminación que sitúan ás mulleres nunha posición 

de desvantaxe no desenvolvemento da carreira profesional, con incidencia 

na súa capacidade económica.   

2.1. Afiliacións á seguridade social  
 

As afiliacións á seguridade social constitúen un indicador de referencia para 

contrastar as diferenzas existentes no mercado laboral entre mulleres e homes. 

Nese senso, Gráfica nº11 permite constatar que en Ribadeo, considerando os 

datos dispoñibles dende o ano 2011, a proporción de mulleres e homes en 

situación de afiliacións é bastante similar, destacando positivamente unha 

cuestión pouco frecuente a nivel municipal en Galicia: en todos os trimestres 

dos anos 2017 e 2018 o número de mulleres de alta na Seguridade Social é 

superior ao de homes. 

Gráfica 11. Evolución das afiliacións á Seguridade Social dende o ano 2011 segundo sexo (IGE, 

2018) 
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Colle sinalar que segundo grupos quinquenais de idade, a proporción é 

relativamente equilibrada segundo sexos, coas únicas excepcións dos grupos 

de 20 a 24 anos no que dominan os homes, e o grupo de máis de 60 anos no 

que predominan as mulleres. No primeiro caso, unha explicación coherente iría 

ligada á meirande taxa de abandono dos estudos por parte da poboación 

masculina, unida á maior proporción de homes nesta idade. Pola súa vez, no 

caso das mulleres é posible inferir a incidencia dunha maior proporción de 

homes que se prexubilan, así como á necesidade das mulleres de cotizar ate 

idades máis avanzadas polo retraso e/ou interrupcións da vida laboral.  

En todo caso, as diferenzas acumuladas ao longo de cada ano da serie, 

dende o 2011, amosan o equilibrado da proporción segundo sexos no que 

atinxe ás afiliacións á Seguridade Social. 

Gráfica 12. Evolución da diferencia entre a porcentaxe acumulada de mulleres afiliadas á 

Seguridade Social, respecto aos homes (IGE, 2018) 

 

 

Neste punto, tal e como se evidenciou nas mesas de traballo co persoal 
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2.2. Paro rexistrado 
 

Un enfoque complementario sobre a diferente situación laboral entre as 

mulleres e os homes de Ribadeo percíbese estudando o desemprego. Así, os 

datos que se presentan de seguido, en contraste cos anteriores relativos ás 

afiliacións, permiten apreciar a maior temporalidade do emprego feminino, 

chegando a ser 20,4 puntos porcentuais superior en relación aos homes 

residentes en Ribadeo no pasado 2018, cunha tendencia elevada nos últimos 

4 anos.   

Estas diferenzas tan significativas prodúcense fundamentalmente a partir dos 

25 anos e son substanciais en todas as categorías sobre as que o IGE recolle 

información o IGE, destacando especialmente as diferenzas na categoría 

extrema, isto é, entre as e os parados de máis de 1 ano que. Así, por exemplo, 

tomando como referencia o ano 2018, das persoas con máis de 12 meses en 

situación de desemprego un 38,1% foron homes fronte ao 61,9% mulleres. 

Gráfica 13. Evolución do paro rexistrado segundo sexo entre 2006 e 2018 (IGE, 2019) 
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traballos de coidados derivados da crianza e da atención a persoas en 

situación de dependencia.  

A Gráfica nº 14 evidencia as maiores dificultades para o emprego no caso das 

mulleres, pois como se comproba ao longo de toda a serie, a cifra de mulleres 

en paro é sempre superior á de homes, sen que existan tendencias que sexan 

indicativo dunha mudanza.   

Gráfica 14. Evolución do paro rexistrado segundo sexo e duración da demanda maior dun ano 

(IGE, 2018) 

 

 

Se analizamos a situación de desemprego en relación ao nivel de estudos, 

debemos estar alerta sobre a tendencia que apunta a un progresivo aumento 
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Gráfica 15. Evolución do paro rexistrado entre 2015 e 2018 segundo sexo e estudos pos 

secundarios (IGE, 2019) 

 

 

A este respecto, tal e como se evidenciou nas mesas de traballo, cómpre 

atender á segregación horizontal nos estudos que amosan unha maior 

concentración das mulleres en profesións relacionadas co servizo comunitario 

e atención a persoas (sanidade, educación, atención á dependencia...) 

fronte as carreiras de corte máis tecnolóxico, o cal, tendo en conta o grao de 

especialización do mercado laboral e a tendente dixitalización do emprego 

supón a necesidade de revisar a fenda dixital e tecnolóxica desde un enfoque 

de xénero. Especialmente se temos en conta que unha boa parte do 

mercado laboral presente, e no futuro próximo, vai requirir de dominio e 

manexo informático e tecnolóxico.  

Nesta liña, se atendemos ao paro rexistrado segundo sexo e sección de 

actividade económica (CNAE-09), vemos como o paro rexistrado entre as 

mulleres concéntrase no comercio, a hostalaría, as actividades administrativas, 

as sanitarias e de servizos sociais e entre as persoas que non dispuxeron de 

emprego anteriormente. No caso dos homes, o sector agro-gandeiro, a 

construción e o sector do transporte e almacenamento son nos que presentan 

unhas cifras de paro rexistrado máis elevados. Nunha análise de conxunto, 

comprobamos que en ámbolos dous casos atopamos unha acumulación 

segundo sexos en seccións económicas tradicionalmente feminizados ou 

masculinizados, corroborando así a segregación horizontal do mercado 

laboral ribadense.  
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Táboa 5 . Paro rexistrado segundo sexo e sector de actividade agrupado (IGE, 2018) 

 Homes Mulleres 

 2010 2014 2018 2010 2014 2018 

A Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 8 18 10 3 5 2 

C Industria manufactureira 29 39 26 32 15 14 

F Construción 97 105 36 11 13 6 

G Comercio por xunto e ao retallo; reparación de 

vehículos de motor e motocicletas 

28 42 25 80 98 69 

H Transporte e almacenamento 12 18 16 6 5 5 

I Hostalaría 23 39 39 78 111 106 

M Actividades profesionais, científicas e técnicas 9 9 3 10 13 14 

N Actividades administrativas e servizos auxiliares 10 13 12 23 28 10 

O Administración pública e defensa; seguranza social 

obrigatoria 

19 26 20 18 23 25 

P Educación 10 9 7 14 12 9 

Q Actividades sanitarias e de servizos sociais 1 2 2 16 17 21 

R Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 3 5 2 4 3 6 

Sen emprego anterior 21 17 13 44 30 26 

 

Deste xeito, constatamos a permanencia de patróns tradicionais con 

incidencia sobre a empregabilidade en función do sexo. Unha cuestión que 

garda relación coa permanencia de roles familiares relacionados coa 

dinámica heteropatriarcal da división sexual do traballo, tal e como se 

apuntou nas mesas de traballo. 

Táboa 6. Paro rexistrado segundo sexo e sector de actividade agrupado (IGE, 2018) 

 Homes Mulleres 

 2006 2010 2014 2018 2006 2010 2014 2018 

Agricultura/Pesca 9 8 18 10 2 3 5 2 

Industria 19 33 42 30 21 33 16 15 

Construción 28 97 105 36 7 11 13 6 

Servizos 60 120 173 131 191 263 334 284 

Sen emprego anterior 11 21 17 13 36 44 30 26 

 

Como vemos, o paro evidencia con máis claridade que as afiliacións á 

Seguridade Social a desigualdade existente no acceso ao mercado laboral 

ribadense, coas consecuencias asociadas á falta de emprego en termos de 

benestar, calidade de vida e autonomía, que afectan con maior intensidade 

ás mulleres. Neste senso, cómpre considerar  relación entre as menores 

oportunidades laborais e situación de vulnerabilidade social, destacando a 
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tendencia á feminización da pobreza como un elemento chave na 

consideración das políticas municipais de emprego.  

2.3. Contratos rexistrados 
 

No marco da análise do mercado laboral presentamos os datos de contratos 

rexistrados, que ao longo de 2018 indican unha proporción equilibrada entre 

os sexos no que atinxe aos contratos temporais; mais evidenciase que as 

contratacións indefinidas son favorables aos homes. En conxunto, as 

contratacións indefinidas suman só o 4,5% do total de contratos rexistrados no 

2018, o 5,3% entre os contratos rexistrados aos homes e o 3,6% entre o total dos 

iniciados polas mulleres, habendo unha diferenza de máis de 20 puntos 

porcentuais entre contratos indefinidos rexistrados a homes (o 61,1%), respecto 

ás mulleres (39,9%). 

Táboa 7. Contratos rexistrados segundo tipo de xornada no ano 2018 (IGE, 2019) 

 Homes Mulleres 

 Indefinidos Temporais Indefinidos Temporais 

Xaneiro 17 126 8 108 

Febreiro 5 138 5 89 

Marzo 9 140 5 151 

Abril 9 145 3 143 

Maio 7 194 5 178 

Xuño 5 215 4 205 

Xullo 8 219 7 225 

Agosto 8 138 3 139 

Setembro 9 153 7 142 

Outubro 14 172 9 186 

Novembro 10 151 8 137 

Decembro 6 113 4 127 

Total 107 1904 68 1830 

 

A análise dos contratos rexistrados segundo o tipo de xornada e modalidade 

amosa a significativa maior temporalidade para as mulleres, coa 

precariedade asociada a esta realidade. Estas diferenzas mantéñense nuns 

parámetros significativos en todos os anos da serie presentada, coa excepción 

do ano 2018, sendo a primeira vez en que muda esa tendencia dende que 

dispoñemos de rexistros (IGE, 2019). Nos vindeiros anos, deberá constatarse se 
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existe unha mudanza na tendencia da contratación segundo sexos ou se 

falamos dun dato puntual. 

Táboa 8. Evolución dos contratos rexistrados segundo modalidade do contrato e tipo de xornada 

(IGE, 2019) 

  Homes Mulleres 

  2006 2010 2014 2018 2006 2010 2014 2018 

 

Total de contratos iniciais 

A tempo 

completo 

1.235 650 985 1.083 1.067 544 754 1.116 

A tempo 

parcial 

253 147 441 664 474 422 885 993 

Conversións a indefinidos 98 64 32 87 103 55 54 84 

 

Outra cuestión que se mantén constante ao longo dos anos relaciónase 

cunha inferior contratación entre as mulleres con maior nivel de estudos, como 

se observa na  Gráfica nº 15, que reflicte a resta do acumulado anual entre os 

contratos rexistrados a homes e mulleres. Unha tendencia en liña coa maior 

taxa de desemprego entre as mulleres con maior nivel de estudos.  

Gráfica 16. Evolución do diferencial entre os contratos rexistrados segundo sexo e nivel de 

estudos (IGE, 2019) 

 

 

*O diferencial remite á diferenza entre os contratos de homes e os contratos de mulleres rexistrados.  

Dende a perspectiva da segregación horizontal, a evolución dos contratos 

iniciais amosa que a fenda é moi profunda. Os sectores da agricultura e 

pesca, construción e industria están fortemente masculinizados, e só se 

percibe unha diminución desta tendencia no caso da industria, onde 2 de 
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cada 3 contratos son para os homes. No sector servizos a distribución é máis 

equitativa, evidenciando unha ollada de conxunto as meirandes dificultades 

que teñen as mulleres no acceso ao emprego. 

Táboa 9. Contratos iniciais no que vai de 2018 segundo sexo, sector de actividade económica e 

localidade de residencia do traballador (IGE, 2018) 

 Homes Mulleres 

 Agricultura 

e pesca 

Industria Construción Servizos Agricultura 

e pesca 

Industria Construción Servizos 

2013 90,6% 84,9% 96,4% 42,9% 9,4% 15,1% 3,6% 57,1% 

2014 94,8% 90,5% 95,1% 45,0% 5,2% 9,5% 4,9% 55,0% 

2015 93,1% 78,6% 97,7% 47,0% 6,9% 21,4% 2,3% 53,0% 

2016 89,8% 75,0% 94,7% 47,4% 10,2% 25,0% 5,3% 52,6% 

2017 95,7% 67,4% 91,8% 51,1% 4,3% 32,6% 8,2% 48,9% 

2018 94,7% 64,7% 93,7% 48,0% 5,3% 35,3% 6,3% 52,0% 
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Para a reflexión 
 

As afiliacións á Seguridade Social non amosan con claridade as diferenzas 

entre mulleres e homes no acceso ao mercado de traballo, a fenda de xénero 

obsérvase mellor nas cifras de paro rexistrado. 

En relación ao desemprego, as maiores diferenzas en prexuízo das mulleres 

prodúcense na categoría de quen leva máis de 1 ano en paro. Na mesma liña 

increméntanse as diferenzas no acceso ao mercado laboral para as mulleres 

respecto aos homes segundo o nivel de estudos, sendo maiores as cifras entre 

quen ten un nivel de estudos superior.  

Evidénciase unha maior temporalidade na contratación laboral das mulleres    

–acumulando máis contratos no mesmo ano-, especialmente nos contratos 

iniciais, así como unha diferenza na contratación indefinida favorable aos 

homes, superior aos 20 puntos no ano 2018. 

A fenda de xénero no emprego agudízase a partir dos 30 anos e son intensas 

ate os 49, coincidindo coa maternidade e/ou primeiros anos de vida das 

crianzas –tendo en conta o incremento da idade media á maternidade-. Esta 

realidade supón un impacto diferencial no desenvolvemento da carreira 

profesional de mulleres e homes.  

O paro rexistrado amosa unha preocupante tendencia crecente entre as 

mulleres dende o ano 2014.  

En Ribadeo existen sectores claramente masculinizados, tanto a nivel de 

emprego como de paro: a agricultura e a pesca, a construción e a industria. 

En todos eles a presenza das mulleres é moi minoritaria, especialmente nos 

dous primeiros. 

Debemos manter o foco sobre a evolución da contratación nos vindeiros anos 

pois no 2018, por primeira vez dende que existen rexistros, a contratación 

indefinida foi superior para as mulleres.  
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3. Educación  
 

A educación é unha ferramenta fundamental para a transformación das 

persoas e sociedades. Nun senso amplo, educámonos no marco da 

comunidade e entran en xogo diferentes axentes sociais, sendo a familia un 

piar básico neste proceso; tamén colle sinalar na actualidade a importancia 

dos medios de comunicación de masas e das novas tecnoloxías (redes sociais, 

videoxogos…) na transmisión de valores que reflicten determinados modelos 

de feminidade e masculinidade, ás mais das veces relacionados cunha visión 

heteropatriarcal que fomenta a desigualdade entre mulleres e homes.  

Pola súa banda, o sistema educativo parte dun modelo de escola mixta onde 

rapazas e rapaces estudan conxuntamente, o cal non implica reverter as 

normas patriarcais imperantes. A coeducación como modelo igualitario aínda 

non ter unha presenza real e efectiva nas aulas de aí a necesidade de seguir 

traballando para favorecer propostas pedagóxicas que integren a o principio 

de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como valor 

fundamental.  

Antes de presentar os datos desagregado por sexo relativos á comunidade 

educativa ribadense, detallamos unha relación dos centros educativos 

existentes no Concello de Ribadeo 

1 Centro Integrado de Formación Profesional, CIFP Porta da Auga, na 

parroquia de Ribadeo. 

1 Centro de Ensino Secundario. IES Dionisio Gamallo Fierros 

1 Centro de Ensino Infantil, Primario e ESO. Colexio Sagrado Corazón, na 

parroquia de Ribadeo. 

1 Centro de Ensino Infantil e Primario. CEIP Gregorio Sanz, na parroquia 

de Ribadeo. 

1 Escola Permanente de Adultos, na parroquia de Ribadeo. 
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1 Centro de formación y experimentación agroforestal “Pedro Murias, 

na parroquia de Vilaframil. 

1 Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo, na parroquia de Ribadeo. 

1 Escola Oficial de Idiomas (EOI), na parroquia de Ribadeo.  

1 Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo (EMMeD), na 

parroquia de Ribadeo.  

3.1. Datos do alumnado e do profesorado 
 

Neste apartado presentamos os datos desagregados por sexo relativos ao 

alumnado e ao profesorado dos diferentes centros educativos de Ribadeo 

coa intención de conseguir unha panorámica global da comunidade 

educativa local.  

Colexio Sagrado Corazón de Xesús:  

O profesorado do Sagrado Corazón de Xesús distribúese nunha proporción 

onde as mulleres son maioría, cunha distribución de 37 mulleres e 4 homes. 

Ademais, neste centro a totalidade dos postos relacionados coa dirección, isto 

é, directora titular, directora académica e xefa de estudos son ocupados 

igualmente por mulleres.  

En canto ao alumnado, atopamos os seguintes datos:  

Táboa 10. Alumnado de Educación Infantil. Colexio Sagrado Corazón de Xesús 

Educación Infantil (EI) 

 -OS -AS 

4ºEI 13 14 

5ºEI 14 16 

6ºEI 21 18 
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Táboa 11. Alumnado Educación Primaria. Colexio Sagrado Corazón de Xesús 

Educación Primaria (EP) 

  -OS -AS 

1ºEP 23 19 

2ºEP 24 22 

3ºEP 15 20 

4ºEP 28 26 

5ºEP 18 23 

6ºEP 28 17 

 

Táboa 12. Alumnado Educación Secundaria Obrigatoria. Colexio Sagrado Corazón de Xesús 

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) 

 -OS -AS 

1ºESO 28 22 

2ºESO 18 17 

3ºESO 16 23 

4ºESO 17 18 

 

IES Dionisio Gamallo 

Neste caso a distribución do profesora tamén apunta a unha maior proporción 

de mulleres dando aulas no ensino secundario, sendo 15 homes e 37 mulleres. 

O equipo directivo amosa unha composición paritaria formada por dous 

homes e tres mulleres, habendo un director e un xefe de estudos no lado deles 

e unha vicedirectora, unha xefa de estudos e unha secretaria no caso delas. 

Colle sinalar que as direccións dos departamentos recaen en 12 mulleres 

fronte 7 homes.  
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En canto ao alumnado, amosa a seguinte distribución:  

Táboa 13. Alumnado Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. IES Dionisio Gamallo 

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) 

 -OS -OS 

1ºESO 35 27 

2ºESO 37 38 

3ºESO 34 35 

4ºESO 27 24 

Bacharelato 

1ºBACH 34 33 

2ºBACH 18 28 

 

Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga  

No caso do profesorado do CIFP Porta da Auga, o profesora técnico de 

formación profesional distribúese a razón de 8 mulleres e 12 homes; e no ensino 

secundario son 7 mulleres e 13 homes. Comprobamos unha tendencia á 

masculinización do profesorado neste centro, unha realidade pouco frecuente 

con carácter xeral, ao ser o ensino unha profesión altamente feminizada. En 

canto á composición da equipa directiva, o centro conta cun directo, unha 

vicedirectora e un xefe de estudos.  

Pola súa banda o alumnado de formación profesional divídese da seguinte 

forma en base aos ciclos formativos:  

Ciclo Básico: 20  Homes 

Ciclos Medios: 79 Mulleres  /  87 Homes 

Ciclos Superiores: 66 Mulleres  /  68 Homes 
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Táboa 14. Distribución do alumnado por familia profesional desagregado por sexo 

ALUMNADO POR FAMILIAS PROFESIONAIS 

 -OS -AS 

Servizos socioculturais e á 

comunidade 

5 73 

Transporte e Mantemento 

de Vehículos 

70 1 

Edificación e obra civil 22 4 

Administración e Xestión 28 66 

Electricidade e Electrónica 30 1 

 

 

Como vemos, existe unha profunda segregación horizontal na elección de 

estudos na rama de FP.  

Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo (ESMU - RIBADEO)  

No caso da Escola de Música de Ribadeo, incorporamos os datos relativos ao 

alumnado desagregado por sexo en base ao instrumento escollido.  

Os datos amosados na táboa 15 deixan entrever o pouso que os estereotipos 

e roles de xénero teñen en relación á distribución das rapazas e dos rapaces 

no marco da escola de música, pois comprobamos como a danza se 

posiciona de forma contundente entre as rapazas seguido da linguaxe musical 

e o piano, namentres no caso deles, alén da linguaxe musical as actividades 

que teñen maior afluencia de público masculino son música e movemento, 

percusión e guitarra.  
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Táboa 15. Distribución alumnado da ESMU por sexo e instrumento 

 

 

 

INSTRUMENTOS MUSICAIS -OS -AS TOTAL 

Acordeón 4 3 7 

Baixo eléctrico 3 0 3 

Canto 2 20 22 

Clarinete 5 14 19 

Danza 8 123 131 

Frauta 0 8 8 

Gaita 14 6 20 

Guitarra 18 6 24 

Guitarra eléctrica 3 0 3 

Instrumentos música tradicional 6 20 26 

Linguaxe musical 55 60 115 

Música e movemento 43 16 59 

Oboe 1 2 3 

Percusión 21 9 30 

Piano 14 23 37 

Saxofón 2 3 5 

Trombón 3 0 3 

Trompa 1 2 3 

Trompeta 9 3 12 

Tuba 1 0 1 

Violín 4 9 13 
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3.2. O traballo coa comunidade educativa 
 

A educación é un dos elementos chave no avance cara modelos de relación 

interpersoal marcados pola igualdade real e efectiva entre os sexos. De aí que 

nos últimos anos, e no marco dos anteriores plan de igualdade a nivel 

municipal, esta área tivese unha atención significativa a través de medidas e 

actuación dirixidas ao conxunto da comunidade educativa, poñendo o foco 

no alumnado, no profesorado e tamén nas familias.  

No marco das mesas de traballo evidenciouse a necesidade de continuar 

apostando por un modelo coeducativo, que permita romper cos estereotipos 

e roles de xénero que rapazas e rapaces seguen a reproducir, pois nin a 

escola nin as familias están libres de trasladar unha imaxe e unhas expectativas 

de vida condicionadas por unha mirada patriarcal.  

Neste senso, a nivel de centro educativo destácase a importancia da 

formación do profesorado en materia de igualdade de xénero e prevención 

de violencias machistas; sendo necesario continuar unha liña de traballo 

centrada no apoio á mellora da competencia profesional desde un enfoque 

de xénero, atendendo de forma específica aos materiais didácticos que se 

empregan nas aulas, así como á cultura e ao clima da institución educativa.  

No que atinxe ao alumnado, existe unha preocupación en relación a 

promover un desenvolvemento persoal non condicionado por estereotipos e 

roles de xénero, fundamentalmente atendendo a tempos educativos 

relacionados co lecer e co tempo libre. Neste senso, os xogos e xoguetes, 

como escenario de socialización sitúanse no centro do debate, destacando a 

necesidade de ofrecer alternativas non sexistas nin mediatizadas polo nesgo 

heteronormativo e patriarcal. A este respecto, no marco das mesas de traballo 

ponse atención ao que acontece nos patios escolares, isto é, á distribución e 

uso que se fai do espazo de xogo por parte das rapazas e rapaces, buscando 

romper cun patrón que sitúa ao fútbol e, xa que logo, aos rapaces, no centro 

do escenario, contribuíndo a reproducir modelos educativos sexistas.  

Sen dúbida, o tempo de lecer non está libre de machismo nin de reproducir a 

hexemonía patriarcal, polo que se destaca poñer atención á segregación 
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horizontal nas actividades recreativas, deportivas e culturais ás que acceden 

as rapazas e rapaces. Neste senso, apúntase á idade infantil, primaria e á 

adolescencia como puntos de atención para reducir a fenda dixital e 

tecnolóxica de xénero que se manifesta en idades máis adultas, se ben é 

certo que as novas xeracións xa son nativas dixitais, sendo posible que a 

desigualdade no uso e manexo das tecnoloxías da información e da 

comunicación non sexa tan destacado.  

De igual forma, atendendo aos modelos e referentes que ofrecemos ás máis 

pequenas e aos máis pequenos, as familias tamén son un axente fundamental 

co que traballar para lograr cambios significativos nas pautas educativas que 

desenvolven no seu seo. Por iso, o traballo coas ANPAS considérase 

fundamental, se ben é certo que nos últimos tempos percíbese a dificultade 

de motivar a participación e implicación das familias en cuestións desta 

natureza. En todo caso, resulta básico dar apoio e ofrecer recursos 

pedagóxicos ás unidades de convivencia para o establecemento de modelos 

familiares corresponsables e igualitarios que podan ser referente para as 

rapazas e os rapaces.  
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Para a reflexión  
 

O eido educativo é un escenario fundamental para o desenvolvemento de 

personalidades libres de estereotipos e roles de xénero, de aí a importancia de 

dar apoio desde o Concello ao profesorado para promover a coeducación 

nas aulas e nos materiais didácticos que empregan.  

No CIFP Porta da Auga atopamos unha fonda segregación horizontal na 

elección de estudos entre as rapazas e rapaces de Formación Profesional o 

que evidencia a necesidade de impulsar unha orientación académica e 

profesional non sexista.  

A aprendizaxe de instrumentos musicais non está libre de nesgos de xénero, 

producíndose unha reprodución de roles e estereotipos no caso da danza 

onde destacan as rapazas, nos instrumentos de percusión cunha maioría de 

rapaces ou aqueloutros máis asociados coa feminidade como o piano ou o 

clarinete.  

Resulta fundamental continuar unha liña de traballo colaborativo e 

cooperación entre os distintos centros educativos e o Concello de Ribadeo 

para avanzar en modelos coeducativos que superen os enfoques propostos no 

marco da escola mixta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

4. Benestar, calidade de vida e coidados 
 

O compromiso coa igualdade de xénero no eido sanitario e da saúde pública 

tense postulado nas distintas Conferencias Mundiais sobre a Muller, que 

iniciaron a súa andaina en México, no ano 1975;  sendo unha liña de traballo 

fundamental hoxe en día para garantir o dereito á saúde de mulleres e homes 

en igualdade de condicións, e atendendo á especificidade dos dereitos 

sexuais e reprodutivos das mulleres.  

Partimos dun enfoque da saúde relacionado co benestar e coa calidade de 

vida, a nivel físico, mental e social; e non unicamente como ausencia de 

enfermidade. Nas últimas décadas, esta ten sido a liña de traballo promovida 

desde a Organización Mundial da Saúde (OMS). Confirmamos a evolución 

cara unha perspectiva máis holística, na que os factores de carácter individual 

permanecen en relación con outros de índole social e ambiental, é dicir, a 

saúde pasa a ser identificada co benestar integral, un proceso que dura toda 

a vida e que se constrúe a partir da interacción entre as persoas e de estas 

coa súa comunidade de referencia.   

Colle sinalar que o dereito á saúde non supón o dereito a estar sá senón o 

dereito a contar cos equipamentos, institucións, servizos... precisos para 

garantir o mantemento da saúde das persoas.  Por iso colle poñer o foco no 

nas causas que comprometen a saúde e o benestar das mulleres, 

entorpecendo as opcións de gozar dunha plena calidade de vida.  

Así, a división sexual do traballo ten suposto ao longo da historia unha 

expropiación dos tempos propios das mulleres que se poñen unha menor 

oportunidade para o autocoidado, pois o seu tempo está ao servizo das 

tarefas e atencións que permiten a reprodución da vida allea.  

Neste apartado incorporamos unha análise das circunstancias que rodean o 

benestar das mulleres, atendento as situación de dependencia en que poden 

vivir, os traballos de coidados que asumen, así como á posición económica 

derivada da súa situación laboral. Todos eles son factores que inciden nas 

posibilidades de estar ben, é dicir, na calidade de vida que somos quen de 

gozar. 
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4.1. Dependencia e coidados 
 

Segundo os datos para Galicia no ano 2017, o número de mulleres en situación 

de dependencia é notablemente superior ao dos varóns en todas as 

categorías, sabendo que o número de persoas dependentes en Galicia 

aumentou sensiblemente neste ano en relación aos anteriores rexistros 

dispoñibles. 

Táboa 16. Persoas dependentes en Galicia no 2017 segundo sexo e nivel de dependencia (IGE, 

2018) 

  Mulleres Homes 

    Dependencia Moderada 28.722 20.816 

      Dependencia Severa 20.986 12.825 

      Gran dependencia 21.085 13.441 

 

En relación ás situacións de discapacidade, os datos que ofrece o INE para 

2017, refire un total de 472 persoas que se atopan nesta situación, das que 250 

son homes (53%) e 222 son mulleres (47%). Neste caso atopamos un certo 

equilibrio, unha cuestión que tamén se reproduce para o conxunto de Galicia 

cando referimos discapacidades inferiores ao 75%. Porén, en coherencia coa 

maior esperanza de vida das mulleres, existe un ha maior proporción delas na 

agrupación de persoas cunha discapacidade superior ao 75%. Esta realidade 

pode deberse, dunha banda, á meirande proporción de poboación feminina 

en idades avanzadas, mais isto non debe ocultar a existencia de patróns 

socioculturais e estilos de vida con incidencia na situación de discapacidade 

das mulleres.   

Así, tal e como se desprende do traballo realizado por organismos como a 

Organización Mundial da Saúde, as mulleres viven máis anos pero cunha peor 

calidade de vida. A sobrecarga de traballos, a falta de tempo persoal, o 

impacto físico e emocional dos coidados son elementos que repercuten na 

calidade de vida feminina. No marco das mesas de traballo, evidenciouse os 

efectos nocivos para a saúde que supón carecer de tempos propios para 

dedicar a cuestións que nos gustan e coas que gozamos. Tamén se puxo 
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enriba da mesa, a invisibilidade de certas doenzas específicas que afectan á 

saúde das mulleres, a saúde sexual e reprodutiva, entre outras cuestións.  

Táboa 17. Evolución das persoas con discapacidade segundo sexo, tipo e grao de 

discapacidade (IGE, 2017) 

 Do 33% ao 64% 

 Homes Mulleres 

 Física Psíquica Sensorial Física Psíquica Sensorial 

2010 54,5% 50,0% 51,8% 45,5% 50,0% 48,2% 

2012 55,2% 52,9% 55,7% 44,8% 47,1% 44,3% 

2014 51,8% 51,2% 55,7% 48,2% 48,8% 44,3% 

2016 50,4% 50,0% 56,9% 49,6% 50,0% 43,1% 

 Do 65% ao 74% 

 Homes Mulleres 

 Física Psíquica Sensorial Física Psíquica Sensorial 

2010 60,2% 53,3% 56,7% 39,8% 46,7% 43,3% 

2012 57,1% 53,8% 53,1% 42,9% 46,2% 46,9% 

2014 60,0% 52,0% 53,3% 40,0% 48,0% 46,7% 

2016 60,8% 54,5% 53,3% 39,2% 45,5% 46,7% 

 75% ou máis 

 Homes Mulleres 

 Física Psíquica Sensorial Física Psíquica Sensorial 

2010 32,9% 37,3% 34,6% 67,1% 62,7% 65,4% 

2012 31,3% 40,0% 33,3% 68,7% 60,0% 66,7% 

2014 41,8% 44,4% 37,5% 58,2% 55,6% 62,5% 

2016 46,3% 46,8% 36,8% 53,7% 53,2% 63,2% 

 

Tendo en conta o exposto, é posible afirmar que a realidade dos coidados ten 

rostro feminino, pois son mulleres a maioría de persoas en situación de 

dependencia e tamén as coidadoras que atenden diariamente os traballos 

que permiten o mantemento da vida. De aí a importancia de impulsar recursos 

e servizos que garantan a atención as persoas en situación de dependencia, 

pois non resultan suficientes e, previsiblemente, a tendencia irá en aumento 

nos vindeiros anos.  

No caso do Concello de Ribadeo o Servizo de Axuda no Fogar funciona a 

través dunha fórmula mixta onde parte do servizo é asumido pola propia 

administración municipal e parte por unha empresa externa. En ambos casos, 

a totalidade das profesionais que posibilitan a atención ás situacións de 

dependencia son mulleres, en total son 11 auxiliares de axuda a domicilio que 
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integran a plantilla municipal, pola súa banda a empresa conta con 20 

auxiliares que prestan servizo en Ribadeo.  

En canto ás persoas en situación de dependencia o servizo atende un total de 

109 persoas, nas que incluímos aquelas que chegan ao servizo no marco da 

Lei 39/2006, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención a persoas en 

situación de dependencia, como aqueloutras que chegan a través do sistema 

de libre concorrencia. O número total de persoas usuarias do Servizo de Axuda 

no Fogar permiten afirmar  súa feminización, no só no lado profesional como 

vemos, senón tamén entre as persoas dependentes, pois 75 son mulleres e 34 

homes.  

No marco do Servizo de Axuda no Fogar, unha parte das persoas usuarias 

están a cargo dos fondos da Lei 39/2006, namentres outra parte entra na liña 

de libre concorrencia financiada polos fondos mixtos da Deputación de Lugo 

e o Concello de Ribadeo. A priori, as persoas que se sitúan na libre 

concorrencia terían un menor grao de dependencia, pois as situacións máis 

complicadas entraría no marco da Lei 39/2006, mais os retrasos e a burocracia 

na efectividade da lei fan que esta situación non sempre sexa así.  

Táboa 18. Nº de persoas usuarias do Servizo de Axuda no Fogar e modalidade de servizo 

desagregado por sexo (Servizos Sociais, Concello de Ribadeo) 

 Mulleres Homes 

Con cargo á lei 39/2006 33 16 

De libre concorrencia 42 18 

 

Igualmente, se atendemos ao grao de dependencia concedido, atopamos 

como as mulleres son maioría en todos os parámetros, como colle agardar 

tendo en conta que supoñen o dobre entre as persoas usuarias do servizo de 

dependencia.  
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Táboa 19 . Nº de persoas usuarias e grao de dependencia desagregado por sexo 

 Mulleres Homes 

Grao I 6 5 

Grao II 12 7 

Grao III 13 6 

 

Alén da maior esperanza de vida das mulleres que poderían explicar a súa 

maior proporción entre as persoas dependentes, colle apuntar que outra liña 

argumental relacionada cos roles de xénero en relación aos coidados. Así, os 

datos do Servizo de Axuda no Fogar amosan unha parte da realidade das 

persoas dependentes a nivel municipal, máis existe outra parte asumida de 

forma privada nos fogares que non chegan a entrar neste servizo. A este 

respecto, apuntamos a hipótese de que os homes cando se atopan nunha 

situación de dependencia contan con mulleres ao seu redor que asumen os 

coidados necesarios para o seu benestar, algo que non sempre acontece 

cando é a muller quen presenta unha situación de dependencia, nestes 

últimos casos, a falta de corresponsabilidade dos homes pode supor unha 

maior derivación destes traballos de coidados aos servizos públicos e privados.  

4.2. Pensións non contributivas 
 

As prestacións non contributivas amosan unha lóxica similar ao das 

discapacidades, cunha intensificación a partir da xubilación da proporción de 

mulleres con respecto á de homes.  
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Gráfica 17 . Evolución das persoas perceptoras de pensións non contributivas da Seguridade 

Social segundo sexo e tipo de pensión (IGE, 2018) 

 

* Os expedientes que se iniciaron como pensións de invalidez inclúense nas pensións de xubilación cando os 

beneficiarios teñen 65 ou máis anos en decembro do ano correspondente. 

 

Comparando as proporcións de homes e mulleres que perciben prestacións 

non contributivas de invalidez ou xubilación, observamos o peso relativo das 

mulleres no caso das xubilacións, tipoloxía que suma máis da metade de 

prestacións no Concello de Ribadeo, unha cuestión ligada aos factores 

demográficos xa mencionados. 
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Gráfica  18. Proporción de persoas beneficiarias de pensións non contributivas da Seguridade 

Social segundo sexo e tipo de pensión (IGE, 2018) 

 

 

*Os expedientes que se iniciaron como pensións de invalidez inclúense nas pensións de xubilación cando os 

beneficiarios teñen 65 ou máis anos en decembro do ano correspondente. 

En todo caso, a fenda non se sitúa no número de prestacións percibidas en 

base ao sexo, senón no importe das mesmas; sendo así que o importe medio 

das pensións e a mediana do importe aportan información útil. En toda a serie, 

tanto no importe medio como na mediana, a contía percibida polas mulleres 

é sensiblemente inferior, quedando establecida unha diferenza de 292,41€ 

máis para os homes no importe medio, e 205,88€ na mediana do importe no 

último ano do que dispoñemos de datos, o 2017.  

Táboa 20. Evolución no número de pensionistas, mediana e importe medio segundo sexo (IGE, 

2018) 

 Homes Mulleres 

  Número Importe 

medio en € 

Mediana do 

importe en € 

Número Importe 

medio en € 

Mediana do 

importe en € 

2013 1.187 964,73 778,9 1.282 705,94 631,3 

2014 1.202 980,31 780,9 1.277 717,79 632,9 

2015 1.205 995,13 792,4 1.284 723,06 634,5 

2016 1.209 1.012,01 811,11 1.250 734,83 636,1 

2017 1.216 1.038,97 843,58 1.259 746,56 637,7 
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No Concello de Ribadeo, ao igual que acontece no conxunto de Galicia, as 

mulleres perciben nas súas pensións unha cantidade mensual sensiblemente 

inferior de maneira continuada no tempo. E a tendencia, lonxe de mudar, 

vemos como aumenta ano tras ano ao longo da serie. 

Táboa 21. Evolución nos últimos 5 anos do diferencial mensual das pensións en favor dos homes 

(IGE, 2018) 

 € mensuais homes > mulleres 

2013 258,79 

2014 262,52 

2015 272,07 

2016 277,18 

2017 292,41 

 

Polo tanto, é posible constatar a maior vulnerabilidade económica das 

mulleres, especialmente das que teñen maior idade; o que nos sitúa ante un 

fenómeno do que advirten organismos oficiais como a Organización das 

Nacións Unidas, entre outros, como é a feminización da pobreza. Unha 

realidade que se torna máis complexa cando referimos as situacións de 

discapacidade e dependencia.  

4.3. Salarios e situacións de emerxencia social  
 

Os datos dos que dispoñemos a nivel municipal indican que en Ribadeo a 

renda bruta dispoñible por habitante alcanza os 15.298€ no ano 2016 (IGE, 

2019).  

Se atendemos á distribución salarial desde un enfoque de xénero, e malia non 

dispoñer de datos desagregados a nivel municipal, as enormes diferenzas 

existentes entre homes e mulleres nas cifras para o conxunto de Galicia 

evidencian a disparidade nos salarios. Tomando como referencia os datos 

para o conxunto de Galicia no ano 2017 é posible constatar a fenda existente 

no salario bruto anual, mantendo unha desigualdade salarial con 

independencia do sector de ocupación considerado. 
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Táboa 22. Salario medio anual segundo sexo e sector no 2017 en Galicia (IGE, 2018) 

      Salario medio anual Homes Mulleres 

                  Total sectores 20.554 16.123 

                  Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 16.260 11.310 

                  Industria extractiva, enerxía e auga 29.215 21.601 

                  Industria 22.213 15.676 

                  Construción e actividades inmobiliarias 17.764 16.223 

                  Comercio, reparacións e transporte 19.809 14.283 

                  Información e comunicacións 25.551 19.338 

                  Entidades financeiras e aseguradoras 39.304 27.662 

                  Servizos ás empresas 16.905 12.109 

                  Servizos sociais 26.863 22.234 

                  Outros servizos persoais e de ocio 10.903 7.823 

 

Neste marco de análise, colle reparar na información relativa á Renda de 

Inclusión Social de Galicia (RISGA), unha prestación pública destinada a 

garantir recursos económicos de subsistencia en situacións de extrema 

necesidade, unha situación que se recoñece nunha maior proporción ás 

mulleres nos últimos 10 anos. Así, as Axudas de Emerxencia Social (AES) son 

extraordinarias e están orientadas a cubrir necesidades específicas de 

carácter básico e urxente, sendo as mulleres beneficiadas nunha proporción 

moi superior, malia o reducido número de casos totais.  

No contexto galego, e no conxunto do territorio español detéctase unha 

crecente tendencia de situacións relacionadas coa pobreza e a 

vulnerabilidade social, como consecuencia directa da crise económica e da 

política de recortes impulsada nestas primeiras décadas do século XXI. Neste 

senso, e partindo da realidade municipal, resulta fundamental identificar a 

continuidade da situación de necesidade que pode motivar a percepción da 

RISGA, coa finalidade de evitar a cronificación da pobreza.  
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Táboa 23. Evolución de perceptoras/es da RISGA no Concello de Ribadeo segundo sexo (IGE, 

2018) 

 RISGA AES 

 Homes Mulleres Homes Mulleres 

2007 3 3 1 4 

2008 4 4 1 2 

2009 4 8 0 3 

2010 2 7 1 4 

2011 4 7 2 2 

2012 8 11 4 6 

2013 16 16 6 8 

2014 18 25 8 15 

2015 22 30 4 15 

2016 27 19 2 9 

2017 20 32 1 10 

 

Como pode apreciarse, ten lugar un incremento nas percepcións da RISGA e 

da AES coincidindo cos peores anos da crise económica deste inicio de século 

XXI, aumentando considerablemente a partir do ano 2012 ata a actualidade, 

nomeadamente no caso das mulleres.  O cal evidencia a maior 

vulnerabilidade das mulleres ás situacións de pobreza, tendo en conta os 

datos económicos derivados da posición laboral e tamén, do encabezamento 

de familias monoparentais en moitos casos.  

4.4. Problemáticas de saúde e causas de 

mortalidade 
 

A saúde desde un enfoque integral, relacionada co benestar e a calidade de 

vida a nivel físico, emocional e social require atención nesta diagnose 

municipal, precisamente por ser un escenario no que se reproduce a 

desigualdade de xénero. Os datos dispoñibles a nivel municipal son ofrecidos 

polo Servizo de Epidemioloxía, relativo á Dirección Xeral de Saúde Pública.  

Coa intención de situar no debate as principais problemáticas de saúde que 

afectan ás mulleres, presentamos as principais causas de mortalidade feminina 

no municipio de Ribadeo dende o ano 2000, partindo da Clasificación 

Internacional de Enfermidades (excluímos aquelas categorías de enfermidade 

que contiñan apenas información). No que vai de século, as enfermidades do 
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sistema circulatorio destacan como principal causa de morte, co 36,8% sobre 

o total das causas. A certa distancia, os categorizados como “Tumores” 

constitúen a segunda causa de maior peso, co 18,6% dos rexistros. En ámbolos 

dous casos a incidencia sobre a mortalidade desas dúas causas é constante e 

estable ano tras ano. Sobre o resto de resultados, colle destacar o incremento 

das diagnoses de mortalidade asociada a enfermidades do sistema nervioso e 

trastornos mentais e do comportamento, algo que, como veremos, non 

acontece na mesma proporción no caso dos homes. 

Táboa 24. Evolución bianual das principais causas de mortalidade nas mulleres segundo a 

Clasificación Internacional de Enfermidades (Servizo de Epidemioloxía, Dirección Xeral de Saúde 

Pública, 2017) 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

  II tumores                                                     10 19 7 9 12 12 16 9 13 

  IV enfermidades 

endocrinas/ nutricionais/ 

metabólicas 

3 3 1 5 5 2 0 2 3 

  V trastornos mentais e do 

comportamento 

2 0 2 2 2 1 7 6 11 

  VI enfermidades do 

sistema nervioso 

0 1 2 5 0 9 5 4 7 

 IX enfermidades do 

sistema circulatorio 

26 22 22 19 21 26 25 18 25 

 X enfermidades do 

sistema respiratorio 

12 6 6 8 3 4 3 6 5 

 XI enfermidades do 

sistema dixestivo 

1 1 3 6 5 4 5 3 2 

 XVIII síntomas/ signos/ 

achados anormais 

6 2 3 3 3 0 1 1 0 

XX causas externas de 

mortalidade 

5 1 4 0 0 2 1 4 3 

 

No caso dos ribadenses, invértense as causas de morte, en comparanza coas 

mulleres, aínda que cunha taxa moi similar, dado que os tumores constitúen a 

primeira causa de morte (31,9%) e as enfermidades do sistema circulatorio a 

segunda (31%). Sen embargo,  

Para a conxunto da poboación de Ribadeo, a mortalidade derivada destas 

dúas causas representa unha proporción aproximada a 3 de cada 5 no 

presente século. Fronte ás 17 mortes de mulleres atribuídas a causas 

relacionadas con trastornos mentais e do comportamento e a enfermidades 

do sistema nervioso, unicamente atopamos 7 mortes atribuídas a estas causas 

no caso dos homes.  
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Táboa 25. Evolución bianual das principais causas de mortalidade nos homes segundo a 

Clasificación Internacional de Enfermidades (Servizo de Epidemioloxía, Dirección Xeral de Saúde 

Pública, 2017) 

 2000 2002 2004 200

6 

2008 2010 2012 2014 2016 

  II tumores                                                     20 13 16 14 13 19 28 16 19 

  IV enfermidades 

endocrinas/ nutricionais/ 

metabólicas 

2 0 2 1 1 2 1 0 2 

  V trastornos mentais e do 

comportamento 

0 0 1 3 2 4 0 0 4 

  VI enfermidades do 

sistema nervioso 

0 0 3 1 1 2 4 3 3 

 IX enfermidades do 

sistema circulatorio 

19 21 20 15 17 19 26 16 17 

 X enfermidades do 

sistema respiratorio 

5 9 8 7 7 4 6 6 4 

 XI enfermidades do 

sistema dixestivo 

2 2 3 2 4 2 3 1 8 

 XVIII síntomas/ signos/ 

achados anormais 

3 2 1 1 2 1 1 0 0 

XX causas externas de 

mortalidade 

7 8 6 3 2 5 1 0 1 

 

Como vemos, análise comparada segundo sexo arroxa diferenzas significativas 

en relación as causas de morte, sendo así que é posible percibir con claridade 

as meirandes distancias entre sexos e a maior ou menor afectación por sexo 

de cada tipoloxía de enfermidade. Así, a Táboa 26 ofrece unha información 

relevante en relación á poboación ribadense, a principal desigualdade entre 

mulleres e homes nas causas de mortes atenden ao maior peso enfermidades 

do sistema nervioso, trastornos mentais e do comportamento así como 

enfermidades endocrinas e nutricionais no caso das mulleres e, ás causas 

externas –accidentes- no caso dos homes.  

Estes datos evidencia como certos patróns de vida asociados ao xénero teñen 

unha incidencia na saúde e na morte das persoas. No caso das enfermidades 

de tipo nervioso e mental, colle sinalar a maior prevalencia nas diagnoses de 

deste tipo de enfermidades no caso das mulleres, destacando entre quen ten 

depresións.  
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Táboa 26. Suma das principais causas de mortalidade entre 2000 e 2016 segundo sexo e a 

Clasificación Internacional de Enfermidades (Servizo de Epidemioloxía, Dirección Xeral de Saúde 

Pública, 2017) 

 Homes  Mulleres  

I enfermidades infecciosas e parasitarias 9 12 

II tumores 314 203 

III enf. da sangue/órg. hematop/inmunidade 2 5 

IV enfermidades endocrinas/ nutricionais/ metabólicas 18 45 

V trastornos mentais e do comportamento 26 66 

VI enfermidades do sistema nervioso 29 71 

IX enfermidades do sistema circulatorio 305 401 

X enfermidades do sistema respiratorio 123 96 

XI enfermidades do sistema dixestivo 48 55 

XII enf. da pel e do tecido subcutáneo 0 2 

XIII enf. sist. osteomusc. e tec. conectivo 3 27 

XIV enf. do sistema xénitourinario 18 26 

XVI afeccións orixinadas no peri. perinatal 0 1 

XVII malf. conxen/deformid/anom.cromosómicas 2 2 

XVIII síntomas/ signos/ achados anormais 24 45 

XX causas externas de mortalidade 62 32 

 

Se atendemos á realidade que amosan os datos, as enfermidades mentais 

estarían máis posicionadas no caso das mulleres. Unha cuestión que pode 

gardar relación coas taxas de violencia machista que enfrontan no eido 

privado e familiar e tamén nos espazos públicos, mais tamén pode ser o reflexo 

dun sistema médico construídos desde parámetros androcéntricos, onde todo 

aquilo que non entra nas marxes da norma, sendo o home o modelo referente, 

é susceptible de ser identificado como patolóxico e sometido a tratamento 

para o seu control.  

Alén de abordar cuestións relativas as causas de mortalidade entre a 

poboación ribadense, nas mesas de traballo apuntouse á tripla xornada 

laboral das mulleres como un factor con incidencia negativa na súa saúde, ao 

supor unha sobrecarga de traballo e reducir as posibilidades de gozar un 

tempo libre para, por exemplo, practicar algún deporte ou participar de 

actividades que resulten estimulantes e pracenteiras. Neste senso, indicase 

que a maior prevalencia da depresión nas mulleres pode deberse a roles de 
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xénero que supoñen explotación e discriminación para vivir con maior 

calidade de vida, e apúntase a necesidade de abordar de forma específica 

doenzas e enfermidades que afectan ás mulleres como pode ser a 

endometriose, a saúde materna o a sexualidade.  
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Para a reflexión 
 

Os coidados, tanto a nivel profesional coma en termos de servizos e persoas 

usuaria, están feminizados. A totalidade das auxiliares de Axuda no Fogar son 

mulleres e o número de usuarias dos servizos de atención á dependencia 

dobra ao de usuarios.  

No Concello de Ribadeo, ao igual que acontece no conxunto de Galicia, as 

mulleres perciben nas súas pensións unha cantidade mensual sensiblemente 

inferior de maneira continuada no tempo, quedando establecida unha 

diferenza de 292,41€ máis para os homes no importe medio no 2017.  

Sendo unha cuestión estrutural, os datos para o conxunto de Galicia amosan 

que os salarios percibidos polas mulleres son sensiblemente inferiores con 

independencia da categoría profesional ou do sector de ocupación, 

evidenciando unha profunda fenda salarial. 

Constátase a maior vulnerabilidade económica das mulleres, especialmente 

das que teñen maior idade, o que nos sitúa ante a feminización da pobreza. 

Unha realidade que se torna máis complexa cando referimos as situacións de 

discapacidade e dependencia. Ademais, elas son maioría entre as persoas 

perceptoras de axudas de emerxencia social.  

A principal desigualdade entre mulleres e homes nas causas de mortes 

atenden ao maior peso enfermidades do sistema nervioso, trastornos mentais e 

do comportamento así como enfermidades endocrinas e nutricionais no caso 

das mulleres e, ás causas externas –accidentes- no caso dos homes. 
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5. Conciliación e corresponsabilidade 
 

A xestión dos tempos, relacionada coa división sexual do traballo, é unha fonte 

de desigualdade entre mulleres tal e como veñen evidenciando as Enquisas 

de Emprego do Tempo elaboradas desde o Instituto Nacional de Estatística 

(INE). A cuestión é que esta desigualdade ten importantes repercusións no 

benestar e na calidade de vida das mulleres, tal e como vimos no apartado 

anterior.   

Esta realidade establece a necesidade de avanzar en políticas públicas que 

garantan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, e tamén 

aqueloutras que garantan maiores cotas de corresponsabilidade nos traballos 

relacionados co mantemento da vida, entre outros, as tarefas de coidados e 

xestión doméstica.  

5.1. Recursos e servizos prestadores de coidados 

a nivel comunitario 
 

Resulta fundamental analizar a realidade da conciliación e da 

corresponsabilidade a nivel municipal atendendo aos servizos e recursos 

dispoñibles para favorecer modelos máis corresponsables e igualitarios. A este 

respecto, no marco das mesas de traballo e en relación á conciliación 

indicouse un elemento estrutural de Ribadeo que condiciona a posibilidade 

dun equilibrio entre os tempos laborais e os tempos de vida persoal e familiar, 

pois o sector servizos, nomeadamente os comercios e a hostalería vinculada 

ao turismo, conta con horarios laborais amplos. Ademais, en relación á 

corresponsabilidade apúntase á importancia de continuar formando e 

sensibilizando á cidadanía no reparto equitativo do traballos relacionados co 

mantemento da vida e a xestión doméstica, elementos fundamentais para 

garantir o benestar das persoas e comunidades.  

Neste punto, identificamos os recursos e servizos dispoñibles a nivel municipal 

para garantir o apoio ás familias na atención ás persoas que se atopan nunha 
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situación de dependencia, por cuestións de idade ou discapacidade. En 

concreto, no Concello de Ribadeo destacan os seguintes:  

En materia de atención a infancia, colle destacar o programa “Ribadeo unha 

vila para a conciliación”, impulsado desde a Concellería de Educación e 

Igualdade para contribuír á conciliación da vida persoal, familiar e laboral. 

Basicamente, o programa consiste no adxudicación de bonos-axuda través 

dun convenio coas ludotecas municipais para subvencionar, cun mínimo do 

50%, a asistencia das crianzas menores de 10 anos. Á hora de distribuír estes 

bonos – axuda establécense criterios de selección cuantitativos (límites 

económicos) e cualitativos (situación e cargas da familia). 

Igualmente, desde a Casa da Xuventude e a Oficina de Información Xuvenil 

prográmanse actividades lúdicas en horario extraescolar para dar apoio ás 

familias nas tarefas de educación e coidados das crianzas máis pequenas e 

adolescentes; as colonias de verán e os campamentos na época de Nadal 

son un servizo a destacar a este respecto. En relación ás colonias de verán, os 

datos dispoñibles para o mes de xullo de 2018 foi a cobertura de 440 prazas 

entre nenas e nenos de infantil e primaria.  

Táboa 27. Nº de participantes nas colonias de verán en xullo de 2018 desagregado por sexo 

(Área de Xuventude, xullo, Concello de Ribadeo) 

 -AS -OS 

Grupo de Infantil 90 70 

Grupo de 1º e 2º de 

Primaria 

61 59 

Grupo de 3º, 4º e 5º de 

Primaria 

99 61 

 

Doutra parte, en relación á atención a situacións de dependencia e 

discapacidade, o Concello de Ribadeo conta cun Servizo de Axuda no Fogar 

que incorpora un total de 31 auxiliares, entre as traballadoras municipais e as 

da empresa prestadora dunha parte do servizo. E ao mesmo tempo, 

destacamos o Centro de Día Municipal “A Concordia”, a Residencia Municipal 

“San Sebastián e San Lázaro” así como as vivendas comunitarias para as 

persoas maiores.  
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Para coñecer en maior profundidade as necesidades das familias en materia 

de conciliación e corresponsabilidade conviría desenvolver un estudo 

adaptado a nivel municipal que permitise obter datos propios sobre os usos do 

tempo da poboación ribadense. Mais nas mesas de traballo xa se avanzou a 

necesidade de traballar para lograr unha maior implicación dos homes na 

asunción das súas responsabilidades como coidadores.  
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Para a reflexión 
 

A conciliación da vida persoal, familiar e laboral é complexa, recaendo 

habitualmente nas mulleres como eixo vertebrador dos coidados familiares a e 

a xestión doméstica.  

A corresponsabilidade entre mulleres e homes, se ben ten mellorado no últimos 

tempo, dista moito de ser unha realidade efectiva e habitual na meirande 

parte de familias ribadenses.  

Cómpre desenvolver servizos e garantir recursos de atención e apoio aos 

coidados familiares, sexan dirixidos a crianzas ou a persoas en situación de 

dependencia. 

Os tempos laborais sitúanse no centro e vertebran o resto de tempos persoais e 

familiares. No caso de Ribadeo, a importancia do sector comercial e da 

hostalería vinculada ao turismo fan complicada a xestión dos tempos, ao 

implicar longas xornadas laborais e apertura durante as fins de semana, 

nomeadamente nos meses estivais.  
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6. Participación social, cultura e deporte 
 

Participar supón tomar parte, implicarse e falar con voz propia nos distintos 

escenarios sociais, culturais e deportivos nos que transcorre a vida comunitaria. 

Tradicionalmente, o espazo público ten sido reservado aos varóns namentres 

as mulleres cargaban nas súas costas o peso dos coidados e da xestión 

doméstica.  

No ano 2005, en Ribadeo créase o Consello Municipal das Mulleres (CMM) 

como órgano colexiado, consultivo e co obxectivo fundamental de promover 

a participación das mulleres a nivel municipal, outorgándolles voz no deseño e 

na avaliación das políticas de igualdade de xénero. Sen dúbida, esta estrutura 

de participación supón un escenario de apoderamento fundamental para as 

mulleres da vila, de feito, entre o período de 2005 e 2013 máis de 100 mulleres 

participaron como vogais do CMM.  

Sen negar a importancia de contar con espazos propio de participación a 

nivel municipal como o CMM, cómpre reparar tamén na presenza que das 

mulleres nas estruturas mixtas, habitualmente lideradas por homes, tanto no 

eido veciñal, coma nos circuítos culturais e deportivos. Sen embargo, a 

participación das mulleres ten que ser transversal e atravesar o conxunto de 

institucións con voz a nivel comunitario. Nas mesas de traballo tense apuntado 

á menor dispoñibilidade de tempo das mulleres como un factor que limita as 

súas posibilidades de participación a nivel asociativo, así como á cultura 

androcéntrica que promulga o menor valor do feminino, sendo os estilos de 

liderado unha cuestión fundamental a abordar para o apoderamento das 

mulleres a nivel local.  

6.1. A participación no tecido asociativo de 

Ribadeo 
 

Con data de marzo de 2019 constan inscritas no Rexistro Municipal de Ribadeo 

un total de 95 asociacións.  
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Gráfica nº 19. Cargos de presidencia no tecido asociativo ribadense desagregado por sexo 

(Rexistro Municipal, Concello de Ribadeo) 

 

 

Como se pode comprobar, o liderado do tecido asociativo a nivel municipal 

segue sendo maioritariamente masculino, sendo eles presidentes de 

asociacións en 68 casos do total. As mulleres que ocupan presidencias 

habitualmente fano en asociacións propias de mulleres ou relacionadas coa 

promoción da igualdade entre mulleres e homes, mais son minoritarias no resto 

de escenarios, nomeadamente no marco deportivo e cultural.  

No marco das mesas de traballo apúntase a invisibilización das mulleres no 

eido da creación cultural e na práctica deportiva,  unha cuestión que tamén 

afecta ao eido asociativo vinculado con estes campos, onde a meirande 

parte da participación é masculina.  

Se atendemos á participación das mulleres a nivel deportivo, os datos que nos 

ofrecen desde a área de deportes do Concello de Ribadeo evidencian varias 

cuestións de interese ao abeiro desta diagnose. Por unha banda, as nenas e 

rapazas participan en menor medida que os rapaces en actividades 

deportivas, e cando o fan, a segregación horizontal tamén ten presenza na 

escolla que fan unhas e outros.  

Mulleres 

29%

Homes

71%
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Táboa 28.  Nº de participantes nas escolas deportivas desagregado por sexo (Área de deportes, 

Concello de Ribadeo) 

ESCOLAS DEPORTIVAS (5-14 ANOS) 

 TOTAL ALUMNADO -OS -AS 

Atletismo 15 10 5 

Baloncesto 67 49 18 

Fútbol 151 150 1 

Fútbol Sala 46 40 6 

Patinaxe en liña (Hochey) 13 11 2 

Natación 40 22 18 

Pádel 32 20 12 

Patinaxe 37 13 24 

Rugbi 22 21 1 

Tenis 10 9 1 

Tenis de mesa 8 8 0 

Ximnasia Rítmica 28 0 28 

Vela 9 8 1 

Remo 22 13 9 

Piragüísmo 20 13 7 

 

Vemos como as rapazas concéntrase en actividades como a ximnasia rítmica, 

ou patinaxe, onde son maioría; namentres que os rapaces seguen apostando 

maioritariamente polo fútbol, o baloncesto e o fútbol sala. En cando aos clubs 

deportivos presentes en Ribadeo, no fundamental congregan a práctica 

masculina, non sendo o club de baloncesto e o de padel, onde tamén hai 

unha vertente feminina. Nas mesas de traballo tamén se indicaba nesta liña a 

presión social que exercen as familias, o grupo de iguais e o conxunto da 

cidadanía en relación á elección dunha práctica deportiva acorde ás 

expectativas de xénero.  

Neste punto toma moita importancia as cuestións relativas ao corpo, como 

espazo que habitamos e que moldeamos para que se acomode aos cánons 

de beleza e estética socialmente considerados aceptados para unhas e 

outros.  
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Igualmente, bótanse en falta referentes femininos que sirvan de guía para as 

nenas e rapazas máis novas, pois o mundo deportivo a nivel profesional segue 

a ser un espazo onde as discriminacións por razón de xénero seguen moi 

activas, sendo a invisibilidade dos logros das mulleres deportistas unha pauta 

bastante estendida a pesares das mudanzas que teñen acontecido nos 

últimos tempos.  

Alén dos estereotipos e roles de xénero que limitan a participación das 

mulleres na vida comunitaria, os diferentes axentes que participaron nas mesas 

de traballo incorporan dúas realidades a considerar. Dunha banda o 

progresivo envellecemento da poboación e as maiores dificultades das 

mulleres maiores, nomeadamente das que viven en parroquias rurais afastadas 

do núcleo principal para desprazarse á vila; e outro lado, a percepción de 

seguridade en relación ao horario e ao espazo en que se programan as 

devanditas actividades e/ou reunións asociativas.  

6.2. A participación a nivel político  
 

A composición segundo sexo da representación política en Ribadeo na actual 

lexislatura (2015-2019) amosa a una proporción equilibrada en canto á 

presenza de mulleres e de homes nos diversos órganos de representación 

política, coa única excepción da Xunta de portavoces. 
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Gráfica nº 20. Composición segundo sexo da representación política nos diversos órganos 

municipais (información recollida do web municipal) 
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Para a reflexión 
 

A participación das mulleres na vida social e comunitaria está condicionada 

por estereotipos e roles de xénero que tradicionalmente sitúan ás mulleres 

lonxe do espazo público, e dentro del, dos espazos de poder.  

A meirande parte das presidencias do tecido asociativo de Ribadeo están 

ocupadas por homes, sendo necesario avanzar cara un reparto máis 

equitativo da participación e dos espazos de poder a nivel municipal.  

Ribadeo conta desde o ano 2005 cun Consello Municipal da Muller, un órgano 

que funciona como espazo fundamental para o apoderamento feminino e a 

participación social das mulleres ribadense na vida comunitaria.  

A participación das mulleres na vida cultural e deportiva de Ribadeo amosa a 

vixencia dos estereotipos e roles de xénero arraigados na comunidade, 

destacando a menor presenza de nenas e rapazas nas escolas deportivas 

municipais.  

A nivel deportivo constátase unha segregación horizontal na escolla da 

práctica e/ou actividade deportiva no caso das rapazas e dos rapaces, sendo 

maioritaria a participación delas en ximnasia rítmica e patinaxe e deles en 

fútbol, baloncesto e fútbol sala.  

A participación a nivel político amosa unha tendencia paritaria, cando menos 

nos datos relativos á lexislatura de 2015 – 2019, coa única excepción da Xunta 

de Portavoces.  
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7. Violencia machista  
 

A violencia contra as mulleres é a forma máis grave e directa en que se 

presentan as desigualdades de xénero. A violencia machista pode adoptar 

distintas formas como son a violencia física, psicolóxica, sexual, económica ou 

social, entre outras; igualmente, pode darse no eido privado do fogar, 

habitualmente no marco dunha relación íntima a nivel afectivo e sexual, mais 

tamén pode acontecer no espazo público, sen vínculo co agresor. Neste 

senso, remitimos á violencia machista como un fenómeno universal, isto é, con 

presenza e todas as sociedades; e estrutural, con presenza no conxunto da 

organización social.  

Neste apartado presentamos os datos relativos á violencia machista, 

combinando os datos galegos cos aqueloutros máis próximos á realidade de 

Ribadeo. Sendo así que tomaremos á Delegación do Goberno para a 

Violencia de Xénero como organismo de referencia para as estatísticas neste 

epígrafe. Así, as cifras específicas con maior nivel de desagregación para 

Ribadeo veñen aportadas polo Partido Xudicial de Mondoñedo, que 

abrangue tamén os datos para os municipios de Abadín, Alfoz, Barreiros, 

Lourenzá, Mondoñedo, A Pastoriza, A Pontenova, Riotorto, Trabada e 

Valadouro.  

Polo tanto, na presentación de resultados, o nivel máximo de aproximación ás 

cifras de Ribadeo son as correspondentes ao citado partido xudicial, sabendo 

que no ano 2018 o Concello de Ribadeo acumula o 30,7%  do total de 

mulleres residentes nos concellos que conforman o Partido Xudicial de 

Mondoñedo. 
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7.1. Datos para Galicia  
 

En primeiro termo, e como marco de referencia, presentamos algúns dos 

principais rexistros dispoñibles sobre violencia machista para o conxunto de 

Galicia coa intención de visibilizar o estado da cuestión.  

Táboa 29. Evolución do número de vítimas, ordes de protección, perceptoras de prestación, 

chamadas ao 016 e denuncias por violencia machista en Galicia (Delegación do Goberno para 

a Violencia de Xénero, 2019) 

 Nº de 

vítimas 

mortais 

Nº de ordes 

de 

protección 

Nº de perceptoras 

Renda Activa de 

Inserción 

Nº de chamadas 

pertinentes ao 

016 

Nº de denuncias 

por violencia de 

xénero 

2012 4 1.443 1.063 2.556 4.788 

2013 3 1.490 1.197 2.714 5.174 

2014 6 1.327 1.311 2.901 5.209 

2015 8 1.564 1.303 3.715 5.210 

2016 4 1.693 1.331 4.033 5.683 

2017 2 1.928 1.213 3.473 6.436 

2018 3 1.464 1.109 3.057 4.763 

 

Como vemos o número de Ordes de protección ascenderon no ano 2018 a un 

total de 1464 e o número de denuncias, neste mesmo ano, sitúase en 4.763. 

Estas cifras amosan a envergadura da problemática que referimos, así como a 

necesidade de articular un sistema de prevención e atención integral que 

garanta o dereito a unha vida libre de violencia, na liña do establecido pola 

Lei 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a 

Violencia de Xénero.  

Se tomamos como referencia o vínculo co agresor, e observando o sumatorio 

da serie histórica que vai dende 2003 a 2018, colle salientar que os asasinatos 

de mulleres dentro da parella son os máis frecuentes, superando a metade do 

total (55,2% do total). Outra perspectiva permite observar que no 69% dos 

casos non existía denuncia previa, nun 17,2% había denuncia e nun 13,8% non 

consta a existencia da mesma. 
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Táboa 30. Número de vítimas mortais por violencia machista segundo existencia de denuncia e 

vínculo co agresor en Galicia (Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, 2019) 

  Vítimas en 

2018  

Vítimas entre 2003  

e 2018  

Exparella Non había denuncia  11 

Exparella Había denuncia   4 

Exparella Non consta denuncia   1 

Parella Non había denuncia 1 21 

Parella Había denuncia   4 

Parella Non consta denuncia   7 

Parella en fase de separación Non había denuncia  2 8 

Parella en fase de separación Había denuncia   2 

Total 3 58 

 

Neste punto, tan importante é reparar nas vítimas que non tiñan presentada 

unha denuncia previamente ao seu asasinato coma evidenciar aquelas nas 

que si había denuncia e aínda así o agresor logrou o seu obxectivo.  

A este respecto, nas mesas de traballo identificouse a necesidade de mellorar 

os protocolos de actuación a nivel municipal e a coordinación entre os 

distintos entre axentes profesionais e dispositivos que interveñen neste tipo de 

situacións. E relación a estes protocolos, establécese a importancia de 

considerar a situación de particular vulnerabilidade que viven as mulleres que 

entran no marco de actuación dos servizos sociais por cuestións relacionadas, 

por exemplo co consumo de drogas e/ou a prostitución.  

7.2. Datos segundo partido xudicial  
 

A nivel do partido xudicial, só dispoñemos de datos desagregados sobre ordes 

de protección e denuncias por violencia de xénero. O pasado ano 2018 é o 

menos malo de toda a serie, tanto no número de ordes de protección como 

no de denuncias. 
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Táboa 30. Evolución do número de denuncias por violencia machista e número de ordes de 

protección segundo ano no partido xudicial de Mondoñedo (Delegación do Goberno para a 

Violencia de Xénero, 2018) 

 Nº de ordes de 
protección 

Nº de denuncias por 
violencia de xénero 

2009 9 54 

2010 11 46 

2011 15 45 

2012 11 35 

2013 11 42 

2014 14 45 

2015 12 40 

2016 10 37 

2017 12 28 

2018 8 21 

Total 113 393 

 

Para establecer unha medida relativa sobre as ordes de protección e as 

denuncias por violencia de xénero, calculamos o número de cada un 

respecto á poboación feminina residente no ámbito territorial de referencia 

(segundo datos do IGE, 2009-2018), isto é, o partido xudicial de Mondoñedo, 

que abrangue os concellos de Ribadeo, Abadín, Alfoz, Barreiros, Lourenzá, 

Mondoñedo, A Pastoriza, A Pontenova, Riotorto, Trabada e Valadouro. Cabe 

destacar que dende o ano 2017 a proporción de denuncias baixou do 2 por 

1.000, mentres que as ordes de protección. 

Táboa 31. Evolución do ratio de denuncias por violencia machista e ordes de protección por 

cada 1.000 mulleres residentes no 2017 nos territorios que abrangue o partido xudicial de 

Mondoñedo (Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, 2018) 

 Nº de ordes de protección por 

cada 1.000 mulleres 

Nº de denuncias por 

cada 1.000 mulleres 

2009 0,47 2,83 

2010 0,59 2,45 

2011 0,81 2,42 

2012 0,60 1,91 

2013 0,61 2,33 

2014 0,79 2,53 

2015 0,68 2,28 

2016 0,58 2,13 

2017 0,70 1,64 

2018 0,48 1,25 
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No marco das mesas de traballo evidénciase a necesidade de traballar desde 

un enfoque preventivo e poñer atención a adolescencia como unha etapa 

crítica, por ser este o momento en que se establecen as primeiras relacións 

afectivas e sexuais, ás máis das veces desde os códigos patriarcais impostos 

desde a óptica do amor romántico.  

Nesta mesma óptica preventiva, colle destacar e poñer en coñecemento da 

cidadanía os recursos e servizos para a atención das mulleres que se atopan 

nunha situación de violencia machista, garantindo o dereito ao acceso a 

información, fundamental para poder iniciar calquera cambio ou mudanza.  
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Para a reflexión 
 

Tanto para o conxunto de Galicia como para o Partido Xudicial de 

Mondoñedo, dentro do que se integra o Concello de Ribadeo, os datos 

amosan unha cifra esperanzadora no 2018, sen restar preocupación á 

importancia de cada caso de violencia. 

Dende o 2009 ate a actualidade, o número de denuncias por cada 1.000 

mulleres reduciuse un 55,8% no Partido Xudicial de Mondoñedo. 

Resulta fundamental actualizar e revisar os protocolos de actuación e 

coordinación profesional que permitan dar unha resposta eficaz e eficiente 

ante os casos de violencia de machista que podan dar a nivel municipal, 

sempre apostando por un enfoque preventivo e de atención integral.  

Cómpre atender á adolescencia como etapa vital particularmente crítica ao 

establecerse as primeiras relación afectivas e sexuais, promovendo a cultura 

do bo trato nas relación interpersoais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 72 

8. A igualdade de xénero na Administración 

Municipal 
 

O mainstreaming ou transversalidade de xénero é un concepto que aparece 

por ver primeira no marco da Conferencia Mundial das Mulleres celebrada en 

Beijing no ano 1995, e aplicado ás políticas públicas fai referencia á 

necesidade de que a dimensión de xénero sexa integrada de forma holística 

nos procesos de decisión e xestión, e desde todas as áreas de intervención. 

Noutras palabras, o obxectivo de transversalizar o enfoque de xénero supón 

incorporar o enfoque feminista nas fases de deseño, planificación e avaliación 

das políticas públicas.  

A este respecto resulta fundamental atender a dimensión interna da 

administración municipal, isto é, ao conxunto de profesionais que compoñen 

co cadro técnico e ao persoal político como axentes fundamentais para a 

integración do enfoque de xénero a nivel local.  

Neste senso, coa intención de coñecer o grao de integración e aplicación 

dun enfoque de xénero nas distintas áreas municipais, e trazar liñas de traballo 

para o futuro, no marco desta diagnose levouse a cabo unha enquisa 

electrónica dirixida ao conxunto do persoal técnico municipal, que foi resposta 

por 21 persoas, non chegando a representar o 50% do total da mostra, 15 

mulleres e 6 homes.  

Este dato en si mesmo evidencia a necesidade de avanzar cara un maior 

compromiso a nivel técnico, favorecendo un proceso no cal as distintas áreas 

de intervención e o seu persoal comprendan o traballo que aportan á 

igualdade entre mulleres e homes desde os seus respectivos espazos 

profesionais. Trátase de levar a cultura da igualdade entre os sexos a todos os 

escenarios municipais, sen reducir esta realidade ao traballo no marco do 

Centro de Información ás Mulleres ou á Concellaría de Educación e 

Igualdade.  
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8.1. Nivel de sensibilidade e de conciencia 

crítica de xénero do persoal técnico 
 

En xeral, desde as distintas áreas municipais non se identifica a reprodución 

das desigualdades de xénero, coma se nos atopáramos ante espazos neutros 

e sen ideoloxía patriarcal.  

Non obstante, tamén hai quen evidencia a fenda salarial que pode existir a 

nivel municipal, unha cuestión que conviría analizar en maior detemento a 

partir da Relación de Postos de Traballo (RPT) municipal publicada do BOP nº61 

do 14 de marzo de 2019.  Igualmente, apúntase a reprodución de roles e 

estereotipos, nomeadamente en cuestións relacionadas coa maior atención e 

coidados que adoitan realizar as traballadoras municipais, e á segregación 

horizontal, sendo así que hai certos postos cunha clara tendencia á 

feminización ou masculinización.  

A pesares de que se considera que os servizos prestados ou as actuacións que 

se programan desde as diferentes áreas municipais chegan por igual a 

mulleres e homes, apúntase nalgún caso a necesidade de revisar os horarios 

de convocatoria de certas reunións nas que se quere contar coa 

participación e implicación veciñal, pois con frecuencia non atenden a 

criterios de conciliación e sitúanse fóra do horario comercial, nun momento 

particularmente complicado para moitas mulleres que asuman a 

responsabilidade dos coidados e da xestión doméstica.  

8.2. Ferramentas para a transversalización do 

enfoque de xénero na administración municipal  

8.2.1. Rexistro e sistematización da información 

Desagregar a información que recollemos a nivel municipal en base á 

categoría sexo é punto de partida fundamental para ter unha boa fonte de 

información que permita realizar diagnoses municipais desde un enfoque de 

xénero e orientar as políticas a nivel local. No marco das mesas de traballo 

entendeuse como unha liña estratéxica fundamental no marco do III Plan de 

Igualdade entre Mulleres e Homes de Ribadeo.  
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No caso das enquisas online, se ben é certo que esta medida considérase 

importante o 66,7% indican que nunca desagregan a información que 

manexan na súa área. Unicamente un 14,3% indica que si o fai con bastante 

frecuencia.  

8.2.2. Incorporación de criterios de xénero na normativa municipal 

A normativa municipal establece o marco referente de actuación e incorpora 

medidas que poden contribuír a reproducir roles e estereotipos de xénero ou a 

transformar o modelo social cara maiores cotas de igualdade entre mulleres e 

homes. Sen embargo, ningunha das 21 persoas que responderon a enquisa 

online coñecen medidas de discriminación positiva que funcionen a nivel local 

ou que teñan impacto na súa área.  

A este respecto, conviría analizar os diferentes documento normativos desde 

un enfoque de xénero, garantindo o uso dunha linguaxe non sexista e a 

incorporación transversal de medidas que garantan a representación 

equilibrada de mulleres e homes, así como a igualdade de oportunidades e 

dereitos.  

Malia descoñecer a existencia de medidas de discriminación positiva por 

razón de sexo, o 60% das persoas enquisadas afirman estar de acordo co 

estudo e implantación de medidas desta natureza no Concello de Ribadeo.  

8.2.3. Nivel de inclusión da perspectiva de xénero nas áreas municipais 

Cando se pregunta polas prioridades en materia de igualdade nas distintas 

áreas técnicas, a resposta máis frecuente apunta a inexistencia dunha liña de 

traballo específica en material de igualdade de xénero, non sendo aquelas 

áreas de intervención tradicionalmente vinculadas con cuestión desta 

natureza como poden ser os servizos sociais.  

8.2.4. Tratamento non sexista da lingua e da imaxe 

En liñas xerais considérase fundamental atender á comunicación non sexista a 

nivel municipal, desde as diferentes áreas técnicas. Precisamente, apúntase 

que o Concello ten un labor pedagóxico neste senso, sendo fundamental 

nomear a realidade sen reproducir discriminación nin desigualdades por razón 

de sexo ou xénero.    
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8.2.5. Nivel de coordinación e de traballo en rede arredor do tema da 

igualdade de xénero 

O 33,6% indica que a coordinación entre áreas técnicas de intervención 

municipal é ocasional e o 21,1% que é pouco frecuente; estamos polo tanto 

ante unha realidade que evidencia a necesidade de continuar espazos de 

traballo como os creados no marco da Comisión de Seguimento do II Plan de 

Igualdade, que obteñen unha boa valoración por parte do persoal municipal.  

Igualmente, cómpre deseñar espazos de traballo que favorezan o encontro e 

o diálogo multidisciplinar entre as distintas áreas técnicas para garantir unha 

mellor atención e servizo dirixido ao conxunto da cidadanía.  

  

8.2.6. Nivel de formación en materia de igualdade de xénero do persoal 

técnico 

O 76,2% das persoas enquisadas afirman non ter recibido formación específica 

en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, no caso 

de recibila (23,8%) habitualmente trátase de formación vinculada á 

prevención de violencia machista.  

En todo caso, colle salientar a disposición do persoal técnico a recibir 

formación neste eido, sendo así que un 89,5% considera fundamental ter 

formación especializada en xénero para o seu mellor desenvolvemento 

profesional. Entre as temáticas consideradas prioritarias destacamos: a 

igualdade de xénero na administración municipal (35,3%); ferramentas para 

transversalizar o enfoque de xénero (23,5%); comunicación non sexista (23,5%) 

e prevención da violencia machista (17,6%).    

 

 

 

 



 

 76 

8.3. Unha administración municipal igualitaria  

8.3.1. Segregación horizontal e teito de vidro 

Con carácter xeral, tanto nas mesas de traballo coma entre as persoas 

enquisadas, identifícase a segregación horizontal a nivel profesional no 

Concello de Ribadeo, na liña do que acontece noutras administración locais. 

Así, as mulleres son maioría entre as traballadoras de servizos sociais ou no 

servizo de axuda no fogar, onde non hai homes, por exemplo, e non teñen 

presenza en eidos como a policía local ou obras; reproducindo así modelos 

profesionais marcados polos roles e os estereotipos de xénero. 

En canto á segregación vertical que apunta a unha desigual distribución de 

mulleres e homes en postos de responsabilidade e poder, en base a un teito 

de vidro que dificulta as opcións de mellora profesional para elas, indícase no 

marco da enquisa online que unha boa parte dos postos con responsabilidade 

a nivel municipal son ocupados por homes, unha cuestión que queda 

reflectida na RPT recentemente aprobada á que xa nos referimos con 

anterioridade.  

Sen embargo, a pesar de identificar un resultado desigual na distribución do 

poder a nivel interno, un 61,9% das persoas enquisadas negan a existencia de 

obstáculos que dificulten ou impidan ás mulleres chegar a postos de 

responsabilidade e poder a nivel municipal. En caso de identificar obstáculos, 

apúntase a maior responsabilidade nos coidados e na xestión doméstica que 

elas asumen no marco das súas familias, problemas de conciliación, así como 

estereotipos e roles de xénero que seguen a situar ás mulleres na esfera 

privada e aos homes no eido público.  

8.3.2. Conciliación e corresponsabilidade na administración municipal 

Neste punto hai diferencia de pareceres, entre que non coñece as medidas 

internas e os dereitos en relación á conciliación e corresponsabilidade como 

traballadoras e traballadores, a quen amosa satisfacción por estas medidas.  

Sería convinte analizar en maior detemento un protocolo que conteña 

medidas específicas dirixidas ao persoal técnico municipal, consensuadas e 

garantes de maiores cotas de conciliación e corresponsabilidade da 

administración municipal.  
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[2] 

III PLAN DE 

IGUALDADE ENTRE 

MULLERES E 

HOMES 
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2.1 Principios reitores do III Plan de Igualdade 

de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2019 

– 2020 
 

Enfoque feminista das políticas públicas e transversalidade de xénero. Que 

supón a integración da praxe aportada polos estudos de xénero as distintas 

áreas de goberno municipal.  

Igualdade entre mulleres e homes. Que parte de recoñecer as mulleres e 

nenas como suxeitos de dereitos.  

Non discriminación por razón de sexo. Que implica tomar conciencia sobre 

calquera mecanismo que produce desigualdade entre mulleres e homes, sexa 

de forma directa ou indirecta.  

Loita contra a violencia machista. Que promove a identificación da estrutura 

patriarcal e as diferentes formas en que se manifesta a violencia machista na 

vida pública e privada, con especial atención ás relacións íntimas de parella 

por ser un escenario de especial vulnerabilidade.  

Coeducación. Que implica apostar por un modelo pedagóxico transformativo 

alén dos roles e estereotipos de xénero.  

Diversidade. Que supón recoñecer a riqueza da diferenza, focalizando a 

intersecionalidade que o sexo ten con outras situacións de definición persoal e 

colectiva como pode ser a orixe étnica, a clase social, o hábitat 

(rural/urbano), a orientación sexual, ou a situación de discapacidade e 

dependencia, entre outros.  

Enfoque preventivo. Que implica traballar desde a anticipación ás 

problemáticas sociais e persoais que emerxen no contexto municipal de 

referencia.  Alén de traballar para solucionar problemas, traballamos para 

evitar a súa emerxencia.  

Participación e compromiso. Que busca a incidencia política a nivel municipal 

para promover o valor da igualdade e do feminismo entre os diferentes 
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axentes sociais referentes no territorio ribadense, chegando ao conxunto da 

veciñanza.  

Coidado da vida. Que supón atender á centralidade que os coidados 

supoñen nas axendas humanas, particularmente nas das mulleres, así como a 

importancia dos labores que garanten a reprodución da vida para garantir 

maiores cotas de corresponsabilidade.  
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2.2. Obxectivos 
 

O III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello 

de Ribadeo pretende o seguinte obxectivo xeral:  

OBXECTIVO XERAL:  

Promover a igualdade efectiva e real entre mulleres e homes 

en relación ás oportunidades de gozar dunha vida digna e 

libre de violencia machista 

A partir deste obxectivo xeral, recoñecemos un conxunto de obxectivos 

específicos e operativos en relación a cada unha das áreas de intervención 

contempladas:  

EDUCACIÓN EN IGUALDADE 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1: Fomentar modelos coeducativos baseados en 

valores igualitarios e feministas poñendo o foco no alumnado, no profesorado 

e nas familias.  

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA MACHISTA 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2: Sensibilizar ao conxunto da cidadanía sobre a 

incidencia e gravidade da violencia machista.  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 3: Traballar desde a coordinación e a cooperación na 

loita contra a violencia machista por parte dos diferentes axentes municipais 

implicados.  

APODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 4: Pór en valor  a vida das mulleres, a súa autonomía e 

a sororidade fronte ao poder patriarcal.  
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OBXECTIVO ESPECÍFICO 5: Promover unha participación paritaria no tecido 

asociativo cultural, deportivo e veciñal de Ribadeo.  

ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE E MERCADO 

LABORAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 6:  Garantir servizos e recursos que garantan o apoio 

aos coidados de crianzas e persoas en situación de dependencia e/ou 

discapacidade.  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 7: Incidir na necesidade da corresponsabilidade dos 

varóns no coidado da vida humana e na xestión doméstica.  

SAÚDE, DEPORTE E CALIDADE DE VIDA 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 8: Mellorar o coñecemento da saúde das mulleres 

desde un enfoque de xénero.  

OBXECTIVO ESPECÍFICO 9: Romper cos estereotipos e roles de xénero no eido 

deportivo favorecendo a práctica deportiva desde idades temperás e na vida 

adulta.  

TRANSVERSALIDADE DE XÉNERO NA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 10: Integrar o enfoque de xénero na praxe profesional 

das distintas áreas técnicas municipais.   

OBXECTIVO ESPECÍFICO 11: Mellorar a competencia e formación das diferentes 

áreas técnicas municipais en materia de igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes e prevención da violencia machista.  
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2.3. Marco lexislativo referente 
 

Todo Plan de Igualdade responde á necesidade de ordenar e planificar 

estratexias de acción nun período concreto de tempo. Estas actuacións ou 

estratexias teñen o seu fundamento na xurisprudencia establecida a nivel 

internacional, europeo, estatal e autonómico que garante e ampara o dereito 

á igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.  

Neste senso, colle referir que a pesares de que o presente Plan veña definido, 

principalmente, polo percorrido das políticas públicas e os avances legais en 

Galicia, estes enmárcanse nun contexto máis amplo do que damos conta a 

continuación dos principais referentes.  

A nivel autonómico 

 VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes 2017 – 2020.  

 Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade 2018 – 2021.  

 Decreto lexislativo 2/2015, polo que se aproba o texto refundido das 

disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 

igualdade.  

 Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia. 

 

A nivel estatal 

 Constitución española (1978). 

 Lei 30/2003, de 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a 

valoración do impacto de xénero nas disposicións normativas que 

elabore o goberno.  

 Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección 

integral contra a violencia de xénero.  

 Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para  a igualdade efectiva entre 

mulleres e homes.  

 Lei 39/2006, de 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e 

Atención as persoas en situación de dependencia.  

 Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 2014 – 2016.  
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A nivel europeo 

Nun primeiro momento as políticas públicas en materia de igualdade no 

contexto europeo centraron o seu foco de atención no eido do mercado 

laboral e do emprego. O Tratado de Amsterdam (1997) reforzou o traballo en 

materia de igualdade co desenvolvemento de normas de dereito comunitario 

e Plans de Acción con obxectivos que incorporaban a dimensión salarial, 

educativa, a paridade nos espazos de poder e decisión ou a promoción da 

igualdade no acceso aos Fondos Estruturais europeos.  

 Compromiso estratéxico para a igualdade de xénero 2016 -2019. 

 Comisión 2010 – 2015 para a igualdade entre mulleres e homes, que 

prioriza cinco áreas fundamentais de actuación: independencia 

económica para mulleres e homes; igual salario por traballo do mesmo 

valor; igualdade na toma de decisións; dignidade, integridade e 

eliminación da violencia baseada no xénero e promoción da Igualdade 

de xénero alén da UE.  

 Convenio de Estambul. Convenio do Consello de Europa sobre a 

prevención e loita contra a violencia contra a muller e a violencia 

doméstica.  

 

A nivel internacional 

 Convención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación 

contra a muller (CEDAW, 1979).  

 Declaración e Plataforma de Acción de Beijing (1995). Beijing +20. 

 Axenda 2030. Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. 

 Relatoría sobre os Dereitos das Persoas Lesbianas, Gais, Bisexuais, Trans e 

Intersex (LGTBI) 

 Declaración dos dereitos dos labregos e das labregas e outras persoas 

que traballan nas zonas rurais (2018) 

 Convención sobre os dereitos das persoas con discapacidade. 
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2.3. Metodoloxía 
 

A elaboración do III Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e 

homes (2019 – 2022) de Ribadeo partiu da integración dun conxunto de fases 

de traballo que, partindo da Investigación – Acción, combinou técnicas de 

análise e traballo cuantitativo e cualitativo. Como técnicas de investigación 

empregamos o cuestionario, a entrevista e o grupo de discusión para recoller 

as aportacións do persoal técnico, político e do movemento asociativo 

organizado de mulleres a través do Consello Municipal da Muller ribadense.  

Gráfica nº21. Fases metodolóxicas 

 

[1] Comezamos o traballo cunha entrevista coa directora do CIM para 

orientar todo o proceso e obter información valiosa para organizar o traballo 

de campo do III Plan. Neste momento combinamos esta parte cualitativa coa 

revisión e análise de datos de fontes oficiais para o municipio de Ribadeo, con 

especial atención ao Instituto Galego de Estatística e á Dirección Xeral de 

Saúde Pública, así como a información obtida a través de axentes chave 

municipais como os centros educativos, a área de deportes, o servizo de 

axuda no fogar ou a escola de música, entre outros.  

 

FASE 1: Fontes oficiais, entrevista CIM

FASE 2: Cuestionario persoal técnico

FASE 3: Mesas de traballo diagnose

FASE 4: Mesas de traballo planificación

FASE 5: Redación e presentación do III Plan
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[2] En paralelo e coa colaboración do CIM deseñamos e aplicamos un 

cuestionario online dirixido á totalidade do persoal técnico municipal en 

relación a temas fundamentais como a percepción da reprodución das 

desigualdades de xénero nas respectivas áreas técnicas ou os mecanismos e 

ferramentas para transversalizar de forma efectiva o enfoque de xénero na 

administración municipal ribadense.  

[3] Nesta fase de traballo organizamos 2 mesas de traballo, unha combinada 

con persoal técnico e persoal político municipal e unha segunda contando 

con representantes do Consello Municipal da Muller. O obxectivo destes 

espazos foi contribuír a realizar unha diagnose da realidade ribadense en 

materia de igualdade de oportunidades e prevención da violencia machista.  

[4] Unha vez finalizada e contrastada a diagnose coa directora do CIM, 

procedemos a deseñar unha planificación de actuacións para o período 2019 

– 2022 organizando novamente 2 mesas de traballo; unha con persoal técnico 

e político e a outra no marco do Consello Municipal da Muller.  

[5] Unha vez contrastada a planificación de traballo e acción derivada das 

mesas de traballo coa directora do CIM, elaboramos o documento final do III 

Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Ribadeo 2019 

– 2020 e organizamos un acto de presentación do mesmo aberto ao conxunto 

da cidadanía ribadense, con especial atención aos axentes implicados na súa 

elaboración.  
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2.4. Planificación de accións 
 

EIXO 1: EDUCACIÓN EN IGUALDADE 

A educación en igualdade ou coeducación é un piar fundamental que 

vertebra as políticas de igualdade do Concello de Ribadeo. Poñemos o foco 

no ensino regrado, nos procesos pedagóxicos que nel se desenvolven e nos 

materiais didácticos empregados; mais tamén atendemos aos contextos 

educativos alén dos marcos oficiais. Neste senso, partimos dunha concepción 

ampla e social da educación, como fenómeno humano esencial na 

construción, entre outras, das identidades de xénero.  

 

10 ACCIÓNS 

Áreas implicadas 
Educación, Igualdade, Urbanismo, Xuventude, 

Cultura, Benestar, Deportes e Aula CeMIT 

CALENDARIO 

2019 - 2020 
Acción 1.1 Elaboración de decálogos de igualdade e deseño de materiais 

propios para traballar a igualdade de xénero a nivel escolar. 

 

 

 

 

2019 - 2022 

Acción 1.2 Organización de contacontos, xogos ou actividades non sexistas. 

Acción 1.3 Promover obradoiros de educación afectivo-sexual entre o 

alumnado da ESO e a mocidade.  

Acción 1.4 Escola de nais e pais. 

Acción 1.5 Asesoramento, traballo colaborativo e formación ao profesorado. 

Acción 1.6 Formación en tecnoloxías para superar a fenda dixital de xénero 

desde idades temperás. 

Acción 1.7 Plan de actuación para o monitorado. 

Acción 1.8 Potenciar xogos compartidos e cooperativos nos patios escolares. 

Acción 1.9 Actividades para achegar mulleres relevantes. 

Acción 1.10 Organizar campañas para promover a corresponsabilidade no 

reparto de tarefas. 
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Acción 1.1 

Colaborar cos centros educativos para a elaboración de 

decálogos de igualdade (utilización dos espazos de xogo, 

linguaxe inclusiva, etc.) e o deseño de materiais propios 

para traballar a igualdade de xénero a nivel escolar. 

 

2019 - 2020 

Orzamento aproximado: 2000 – 4000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de decálogos de igualdade; Temática dos 

decálogos de igualdade; Intervencións nos espazos de xogo; Nº de persoas 

que participan desagregado por sexo. 

Áreas responsables: Urbanismo, Igualdade e Educación. 

Axentes colaboradores: Departamentos de Orientación, Equipos directivos e 

Profesorado dos centros educativos ribadenses.  

 

 

Acción 1.2 

Organización de contacontos, xogos ou actividades non 

sexistas para as nenas e nenos do Concello. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 2000 - 3000  € 

Indicadores de avaliación: Nº de accións informativas/formativas realizadas; 

Nº de persoas que participan nas accións desagregado por sexo; Recursos 

económicos dedicados.  

Áreas responsables: Xuventude, Cultura e Igualdade. 

Axentes colaboradores: Departamentos de Orientación, Equipos directivos e 

Profesorado dos centros educativos ribadenses. 
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Acción 1.3 

Promover obradoiros de educación afectivo-sexual entre 

o alumnado da ESO e a mocidade. 

 

2019 – 2022 

Orzamento aproximado: 500 – 1000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións formativas realizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións formativas desagregado por sexo; Recursos 

económicos dedicados; Temáticas abordadas nas accións formativas. 

Áreas responsables: Igualdade, Educación e Benestar 

Axentes colaboradores: Departamentos de Orientación, Equipos directivos e 

Profesorado dos centros educativos ribadenses. Centro de Saúde de Ribadeo 

 

 

Acción 1.4 

Escola de nais e pais para mellorar a comunicación sobre 

sexualidade e afectividade, contribuíndo a fortalecer 

modelos coeducativos e corresponsables na xestión 

doméstica. 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 500 - 1000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións formativas realizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións formativas desagregado por sexo; Recursos 

económicos dedicados; Temáticas abordadas nas accións formativas. 

Áreas responsables: Educación, Igualdade, Xuventude e Benestar. 

Axentes colaboradores: Departamentos de Orientación, Equipos directivos e 

Profesorado dos centros educativos ribadenses. Asociacións de Nais e Pais. 
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Acción 1.5 

Asesoramento, traballo colaborativo e formación ao 

profesorado para a eliminación de estereotipos sexistas 

dentro dos distintos niveis educativos. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 500 - 1000  € 

Indicadores de avaliación: Nº de accións formativas realizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións formativas desagregado por sexo; Nº de consultas 

recibidas; Recursos económicos dedicados; Temáticas abordadas nas 

accións formativas. 

Áreas responsables: Educación e Igualdade 

Axentes colaboradores: Departamentos de Orientación, Equipos directivos e 

Profesorado dos centros educativos ribadenses, incluída a Escola Oficial de 

Idiomas e a Escola de Música. 

 

 

Acción 1.6 

Favorecer a formación en temas relacionados coas 

tecnoloxías e traballo para superar a fenda dixital de 

xénero desde idades temperás. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 500 - 1000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións formativas realizadas; Nº de 

persoas participantes nas accións formativas desagregado por sexo; 

Recursos económicos dedicados; Temáticas abordadas nas accións 

formativas. 

Áreas responsables: Xuventude, Igualdade, Aula Cemit. 

Axentes colaboradores: Departamentos de Orientación, Equipos directivos 

e Profesorado dos centros educativos ribadenses; ANPAS; Asociacións.  
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Acción 1.7 

Plan de actuación para que o monitorado incorpore a 

perspectiva de xénero nas súas dinámicas e actuacións 

con nenas e nenos. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 500 – 1000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións formativas realizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións formativas desagregado por sexo; Nº de consultas 

recibidas; Recursos económicos dedicados; Temáticas abordadas nas 

accións formativas. 

Áreas responsables: Xuventude, Deportes, Cultura e Educación.  

Axentes colaboradores: Clubs deportivos e Asociacións. 

 

Acción 1.8 

Potenciar xogos compartidos e cooperativos nos patios 

escolares para que sexan espazos inclusivos e igualitarios. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 300 - 500 € 

Indicadores de avaliación: Nº de accións realizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións formativas desagregado por sexo; Recursos 

económicos dedicados. 

Áreas responsables: Educación, Xuventude, Igualdade e Cultura. 

Axentes colaboradores: Departamentos de Orientación, Equipos directivos e 

Profesorado dos centros educativos ribadenses. 
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Acción 1.9 

Actividades para achegar ao alumnado da ESO e 

bacharelato as achegas de mulleres relevantes nas 

ciencias, na historia, na literatura... 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 250 - 500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións realizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Nº mulleres relevantes visibilizadas. 

Áreas responsables: Educación, Igualdade e Cultura. 

Axentes colaboradores: Departamentos de Orientación, Equipos directivos e 

Profesorado dos centros educativos ribadenses. 

 

 

 

Acción 1.10 

Organizar campañas de sensibilización dirixidas ao 

alumnado dos centros educativos para promover a 

corresponsabilidade no reparto de tarefas. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 400 - 600€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Educación e Igualdade. 

Axentes colaboradores: Departamentos de Orientación, Equipos directivos e 

Profesorado dos centros educativos ribadenses. 
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EIXO 2: VIDA LIBRE DE VIOLENCIA MACHISTA 

A violencia machista é a forma máis extrema de desigualdade entre mulleres 

e homes. Nos últimos anos a pesares dos avances no recoñecemento formal 

de dereitos ás mulleres en situación de violencia machista no contexto de 

parella, as denuncias téñense reducido de forma progresiva. O feito non 

deriva tanto da menor presenza de casos na nosa sociedade coma da falta 

de confianza en institucións e administracións que non garanten a 

operatividade destes dereitos, nomeadamente se atendemos aos recortes nos 

orzamentos das políticas de igualdade nos últimos tempos.  

9 ACCIÓNS 

Áreas implicadas 

Igualdade, Benestar, Xuventude, Servizos 

Sociais, Urbanismo, Seguridade Cidadá, 

Urbanismo 

CALENDARIO 

2019 - 2020 Acción 2.1 Difusión dos servizos de atención a mulleres vítimas de violencia. 

 

 

 

2019 - 2022 

Acción 2.2 Xornadas locais de abordaxe integral da violencia de xénero 

desde o ámbito local. 

Acción 2.3 Cursos de autodefensa feminista e novas masculinidades.  

Acción 2.4 Obradoiros para as familias sobre os perigos das redes sociais. 

Acción 2.5 Fomento da participación dos homes na  prevención da violencia 

contra as mulleres. 

Acción 2.6 Conmemoración do 25 de novembro. 

Acción 2.7 Obradoiros para mocidade (12 – 35 anos). 

Acción 2.8 Elaborar un informe anual sobre da violencia situación en Ribadeo. 

2020 - 2022 Acción 2.9 Crear un espazo de suxestións e/ou queixas realizadas polas 

mulleres en materia de seguridade urbana. 
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Acción 2.1 

Difusión dos servizos de atención a mulleres vítimas de 

violencia existentes no Concello de Ribadeo. 

 

2019 - 2020 

Orzamento aproximado: 500 - 750€ 

Indicadores de avaliación: Nº de publicacións editadas sobre os servizos de 

atención a mulleres vítimas; Nº de exemplares editados e distribuídos; Nº de 

entidades ás que chegan as publicacións.  

Áreas responsables: Igualdade e Benestar. 

Axentes colaboradores: Mesa Interinstitucional de violencia de xénero e 

Consello Municipal da Muller. 

 

 

Acción 2.2 

Continuar coas xornadas locais de abordaxe integral da 

violencia de xénero desde o ámbito local, integrando 

novos formatos de organización.  

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 4000 - 4500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de persoas participantes nas xornadas 

desagregado por sexo; Recursos económicos dedicados; Temáticas 

abordadas nas xornadas.  

Áreas responsables: Igualdade. 

Axentes colaboradores: Mesa Interinstitucional de violencia de xénero e 

Consello Municipal da Muller. 
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Acción 2.3 

Ofrecer cursos de autodefensa feminista para rapazas e 

de novas masculinidades para rapaces. 

 

2019 – 2022 

Orzamento aproximado: 1000 - 1500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de cursos organizados; Nº de persoas 

participantes nos obradoiros desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados. 

Áreas responsables: Igualdade. 

Axentes colaboradores: Mesa Interinstitucional de violencia de xénero e 

Consello Municipal da Muller. 

 

 

Acción 2.4 

Obradoiros para as familias sobre os perigos das redes 

sociais, e as formas en que pode perpetuar condutas 

violentas. 

 

2019 – 2022 

Orzamento aproximado: 1000 - 1500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de obradoiros organizados; Nº de persoas 

participantes nos obradoiros desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados.  

Áreas responsables: Xuventude, Aula CeMIT, Igualdade e Servizos Sociais 

(adiccións). 

Axentes colaboradores: Mesa Interinstitucional de violencia de xénero e 

Consello Municipal da Muller. 
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Acción 2.5 

Fomento da participación dos homes do Concello nos 

programas de sensibilización e prevención da violencia 

contra as mulleres, ofrecendo obradoiros de novas 

masculinidades. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 750 - 1000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes desagregado por sexo; Recursos económicos dedicados; 

Temáticas abordadas.  

Áreas responsables: Igualdade e Xuventude  

Axentes colaboradores: Mesa Interinstitucional de violencia de xénero e 

Consello Municipal da Muller. 

 

Acción 2.6 

Conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional 

da Eliminación da Violencia contra a Muller. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 500 - 700€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas.  

Áreas responsables: Igualdade.  

Axentes colaboradores: Mesa Interinstitucional de violencia de xénero; 

Consello Municipal da Muller; Xuventude; Deportes; Cultura; Benestar; Servizos 

Sociais; Educación.  
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Acción 2.7 

Obradoiros para mocidade (12 – 35 anos) para previr 

actitudes violentas e promover o bo trato. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 1500 - 2000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de obradoiros organizados; Nº de persoas 

participantes nos obradoiros desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas.  

Áreas responsables: Xuventude, Educación e Igualdade. 

Axentes colaboradores: Centros educativos; Escola de Música; Clubs 

Deportivos.  

 

 

Acción 2.8 

Elaborar un informe anual desde a comisión 

interinstitucional sobre a situación de violencia de xénero 

no Concello de Ribadeo. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 0€ 

Indicadores de avaliación: Nº de informes elaborados ; Nº de áreas 

implicadas na diagnose; Nº de reunións para analizar os datos do informe.  

Áreas responsables: Igualdade. 

Axentes colaboradores: Mesa Interinstitucional de violencia de xénero. 
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Acción 2.9 

Crear un espazo de suxestións e/ou queixas realizadas 

polas mulleres en materia de seguridade urbana. 

 

2020 - 2022 

Orzamento aproximado: 200 - 500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de suxestións/queixas recibidas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados. 

Áreas responsables: Igualdade, Seguridade Cidadá e Urbanismo. 

Axentes colaboradores: Consello Municipal da Muller; Asociacións.  
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EIXO 3: APODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL  

No marco dunha sociedade patriarcal organizada en base á división sexual do 

traballo que alimentan estereotipos e roles de xénero, mulleres e homes teñen 

ocupado, tradicionalmente, distintas esferas vitais. Namentres para eles 

quedaba reservado o espazo público en todos os eidos de poder e toma de 

decisións, as mulleres eran socializadas nos coidados e traballos desenvoltos 

na esfera privada. Neste caso, o dereito a un tempo propio para o lecer e a 

participación na vida comunitaria quedaba reducido aos varóns. Este pouso 

segue a producir desigualdades nas oportunidades para participar 

activamente, e con voz propia, a nivel municipal por parte das mulleres, sendo 

invisibilizadas as súas achegas en numerosas ocasións.  

9 ACCIÓNS 

Áreas implicadas 

 

Todas  

CALENDARIO 

2019 - 2020 Acción 3.1 Formación para o persoal do Consello Municipal da Muller. 

 

 

2019 - 2022 

Acción 3.2 Crear unha escola de apoderamento para mulleres (> de 18 anos)  

Acción 3.3 Conmemorar o 8 de marzo.  

Acción 3.4 Promover actividades de cultura xeral para mulleres maiores. 

Acción 3.5  Favorecer a mobilidade das mulleres maiores das parroquias rurais. 

Acción 3.6 Achegar a Escola de Música á zona rural e ás mulleres maiores. 

Acción 3.7 Manter o Blogue Ribadeo Muller. 

2020 - 2021 Acción 3.8 Dinamizar e fortalecer o papel do Consello Municipal da Muller. 

2021- 2022 Acción 3.9 Recoñecer a xenealoxía feminina nas rúas e outros espazos. 
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Acción 3.1 

Ofrecer formación específica para o persoal do Consello 

Municipal da Muller co obxecto de impulsar un uso non 

sexista da linguaxe na documentación oficial e no web. 

 

2019 - 2020 

Orzamento aproximado: 300 - 500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados.  

Áreas responsables: Igualdade. 

Axentes colaboradores: Consello Municipal da Muller.  

 

Acción 3.2 

Crear unha escola de apoderamento para mulleres 

(maiores de 18 anos) para promover a igualdade e a 

participación feminina na vida socia, abordando 

actuacións en ámbitos diversos (Ex: alfabetización dixital, 

foros permanentes para promover a saúde das mulleres, 

Domingos a pé, Viaxes a Balneario, ...) 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 4500 - 5000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Igualdade e Medio Rural. 

Axentes colaboradores: Asociacións e Consello Municipal da Muller.  
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Acción 3.3 

Conmemorar o 8 de marzo. Día Internacional da Muller 

Traballadora. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 700 - 900€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Nº de traballadoras municipais que secundan a folga do 8M. 

Áreas responsables: Todas. 

Axentes colaboradores: Consello Municipal da Muller.  

 

Acción 3.4 

Promover actividades de cultura xeral (xeografía, 

matemáticas...) para mulleres maiores. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 6000 - 8000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas/contidos abordados. 

Áreas responsables: Benestar. 

Axentes colaboradores: Asociacións.   
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Acción 3.5 

Favorecer a mobilidade das mulleres maiores das 

parroquias rurais. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 2000 - 4000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de mulleres 

beneficiadas do servizo de transporte; Recursos económicos dedicados. 

Áreas responsables: Servizos sociais 

Axentes colaboradores: Cruz Vermella; Transporte público (taxis) 

 

Acción 3.6 

Achegar a Escola de Música á zona rural e ás mulleres 

maiores. 

 

2019 - 2022 

Orzamento aproximado: 300 - 500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados.  

Áreas responsables: Benestar. 

Axentes colaboradores: Asociacións.   
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Acción 3.7 

Manter o Blogue Ribadeo Muller visibilizando a mulleres 

relevantes, tanto ribadenses coma doutros lugares. 

 

2019 - 2020  

Orzamento aproximado: 0€ 

Indicadores de avaliación: Nº publicacións no blogue; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Igualdade.  

Axentes colaboradores: Consello Municipal da Muller. 

 

 

Acción 3.8 

Dinamizar e fortalecer o papel do Consello Municipal da 

Muller. 

 

2020 – 2021 

Orzamento aproximado: 100€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados. 

Áreas responsables: Igualdade e Desenvolvemento Local. 

Axentes colaboradores: Consello Municipal da Muller e Asociacións. 
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Acción 3.9 

Recoñecer a xenealoxía feminina nas rúas e outros 

espazos da vila de Ribadeo. 

 

2020 - 2022  

Orzamento aproximado: 200 - 400€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Cultura, Deportes, Urbanismo e Igualdade.  

Axentes colaboradores: Consello Municipal da Muller; Asociacións; Clubs 

deportivos.   
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EIXO 4: ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE E MERCADO 

LABORAL 

A organización social corresponsable supón facilitar a conciliación da vida 

persoal, familiar e laboral a través do fomento da corresponsabilidade dos 

homes nos traballos de coidados e a xestión doméstica. Ao mesmo tempo 

implica adecuar as estruturas do mercado laboral ás necesidades da vida 

persoal e familiar e a adecuación dos servizos sociocomunitarios. En definitiva, 

trátase de pór a vida das persoas no centro da axenda política, valorando a 

importancia doutros tempos alén do emprego para o benestar e a calidade 

de vida da cidadanía. Os coidados derivados da crianza, así como 

aqueloutros garantidos para a dignidade da vida das persoas en situación de 

dependencia son elementos fundamentais que deben entrar na axenda da 

organización social.  

8 ACCIÓNS 

Áreas implicadas 

Educación, Igualdade, Xuventude, Cultura, 

Deportes, Servizos Sociais, Desenvolvemento 

Local, Facenda, Aula CeMIT 

CALENDARIO 

2019 - 2020 
Acción 4.1 Promover as novas masculinidades  

Acción 4.2 . Organizar actuacións de preformación laboral para mulleres. 

 

 

2019 - 2022 

Acción 4.3 Organización de actividades extraescolares durante o horario de 

traballo e en períodos de vacacións. 

Acción 4.4 Consolidar o programa de asistencia domiciliaria a persoas 

dependentes mantendo o servizo de axuda no fogar. 

Acción 4.5 Continuar o programa “Ribadeo. Unha vila para a conciliación”. 

2020 - 2021 Acción 4.6 Concienciar sobre a importancia dos traballos de coidados. 

2020 - 2022 Acción 4.7 Accións dirixidas a favorecer a inserción laboral das mulleres. 

Acción 4.8 Realizar un estudo sobre os usos do tempo da poboación 

ribadense. 
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Acción 4.1 

Promover as novas masculinidades. 

 

2019 - 2020  

Orzamento aproximado: 700 – 900€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Xuventude e Igualdade.  

Axentes colaboradores:   

 

 

Acción 4.2 

Organizar actuacións de preformación laboral para 

mulleres dirixidas a mellorar as súas actitudes e destrezas e 

a desenvolver as súas habilidades e capacidades para a 

busca de activa de emprego, formación e autoemprego. 

 

2019 - 2020  

Orzamento aproximado: 6500 – 7000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Desenvolvemento Local. 

Axentes colaboradores:  Aula CeMIT; ACISA. 
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Acción 4.3 

Fomentar e apoiar a organización de actividades 

extraescolares durante o horario de laboral e en períodos 

de vacacións. 

 

2019 - 2022  

Orzamento aproximado: 30.000 – 35.000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Xuventude, Cultura e Deportes 

Axentes colaboradores: Consello Municipal da Muller; Asociacións; Clubs 

deportivos.   

 

Acción 4.4 

Consolidar o programa de asistencia domiciliaria a 

persoas dependentes mantendo o servizo de axuda no 

fogar. 

 

2019 - 2022  

Orzamento aproximado: 45.000 – 50.000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Servizos sociais  

Axentes colaboradores:   
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Acción 4.5 

Continuar o programa “Ribadeo. Unha vila para a 

conciliación” ofertando bonos axuda as unidades 

familiares para facilitar a conciliación. 

 

2019 - 2022  

Orzamento aproximado: 700 - 900€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Igualdade e Facenda. 

 

 

 

Acción 4.6 

Concienciar ao conxunto da cidadanía sobre a 

importancia dos traballos de coidados. 

 

2020 - 2021  

Orzamento aproximado: 1000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Educación, Servizos Sociais e Igualdade. 

Axentes colaboradores:  Aula CeMIT; ACISA. 
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Acción 4.7 

Coordinar accións coas organizacións sindicais e 

empresariais para o desenvolvemento de acción dirixidas 

a favorecer a inserción laboral das mulleres. 

 

2021 - 2022  

Orzamento aproximado: 400 - 600€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Igualdade e Desenvolvemento Local. 

Axentes colaboradores:  Asociacións, ACISA e Sindicatos. 

 

Acción 4.8 

Realizar un estudo sobre os usos do tempo da poboación 

ribadense, con especial atención ao sector comercial, 

para detectar necesidades e propostas que faciliten en 

maior medida a conciliación da vida persoal, familiar e 

laboral. 

 

2021 - 2022  

Orzamento aproximado: 6000 - 7000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de entidades/institucións que colaboran co 

estudo; Principais resultados do estudo desagregados por sexo; Recursos 

económicos dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Todas. 

Axentes colaboradores:  ACISA; Comité de Empresa do Concello de Ribadeo; 

Irmandiños; Asociacións; Centros educativos.  
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EIXO 5: SAÚDE, DEPORTES E CALIDADE DE VIDA 

Partimos dun enfoque da saúde amplo e integral, que implica non unicamente 

a ausencia de enfermidade senón un estado de benestar social, emocional e 

físico da persoa ou colectivo. Hoxe en día, sabemos que as mulleres viven máis 

anos que os homes pero cunha peor calidade de vida, o que obriga a revisar 

as políticas relativas á sanidade e á saúde pública desde un enfoque de 

xénero. Colle sinalar a contribución que a práctica físico-deportiva fai á saúde 

das persoas, de aí a necesidade de incorporar a axenda política actuacións 

nesta materia coa intención de eliminar a desigual participación e 

compromiso de mulleres e homes coa actividade deportiva, así como os 

nesgos de xénero que seguen activos neste área.  

5 ACCIÓNS 

Áreas implicadas 

Deportes, Servizos Sociais, Educación, 

Igualdade, Xuventude e Medio Rural. 

CALENDARIO 

2019 - 2020 
Acción 5.1 Campaña de promoción do deporte de forma non estereotipada. 

Acción 5.2 Mellorar a formación do persoal sanitario sobre a saúde desde un 

enfoque de xénero. 

 

2019 - 2022 

Acción 5.3 Pór en valor e visibilizar mulleres deportistas. 

Acción 5.4 Actividades informativas sobre enfermidades que presentan unha 

morbilidade diferencial feminina. 

2021 - 2022 Acción 5.5 Promover a igualdade nas condicións da práctica físico-deportiva 

(premios…) no deporte afeccionado e no profesional. 
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Acción 5.1 

Impulsar unha campaña de promoción do deporte de 

forma non estereotipada entre a xente moza. 

 

2019 - 2020  

Orzamento aproximado: 500 - 1500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de entidades/institucións que colaboran coa 

campaña; Nº de accións organizadas; Nº de persoas participantes nas 

accións desagregado por sexo; Recursos económicos dedicados; Temáticas 

abordadas. 

Áreas responsables: Deportes 

Axentes colaboradores:  Clubs deportivos e Consello Municipal da Muller. 

 

Acción 5.2 

Mellorar a formación do persoal sanitario sobre a saúde 

desde un enfoque de xénero para a súa incorporación á 

praxe profesional. 

 

2019 - 2020  

Orzamento aproximado: 500 - 1500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Servizos Sociais, Educación e Igualdade.  

Axentes colaboradores:  Centro de Saúde, CIFP Porta da Auga.  
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Acción 5.3 

Pór en valor e visibilizar mulleres deportistas. 

 

2019 - 2022  

Orzamento aproximado: 500 - 1000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de mulleres deportistas visibilizadas; Recursos 

económicos dedicados.  

Áreas responsables: Deportes 

Axentes colaboradores:  Clubs deportivos, Asociacións, Consello Municipal da 

Muller.  

 

Acción 5.4 

Organizar actividades informativas sobre enfermidades 

que presentan unha morbilidade diferencial feminina 

como consecuencia dos estereotipos e roles de xénero. 

 

2019 - 2022  

Orzamento aproximado: 500 - 1500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Servizos Sociais, Educación e Igualdade.  

Axentes colaboradores:  Centro de Saúde, CIFP Porta da Auga.  
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Acción 5.5 

Promover a igualdade nas condicións da práctica físico-

deportiva (premios…) no deporte afeccionado e no 

profesional. 

 

2021 - 2022  

Orzamento aproximado: 150 - 300€ 

Indicadores de avaliación: Nº de clubs que colaboran que participan; Nº de 

accións organizadas; Nº de persoas participantes nas accións desagregado 

por sexo; Recursos económicos dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Deportes 

Axentes colaboradores:  Clubs deportivos. 
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EIXO 6: TRANSVERSALIDADE DE XÉNERO NA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

A transversalidade de xénero é unha ferramenta das políticas publicas de 

igualdade impulsada no marco da Plataforma de Acción de Beijing a finais do 

século XX. Trátase dunha medida que busca integrar o enfoque de xénero no 

conxunto das áreas municipais, abranguendo a totalidade de escenarios da 

administración local.  

Neste caso, as medidas diríxense ao conxunto do persoal técnico municipal e 

buscan unha mellor integración do valor da igualdade entre os sexos e a 

prevención da violencia machista a nivel municipal.  

 

9 ACCIÓNS 

Áreas implicadas 

Todas  

CALENDARIO 

2019 - 2020 

 

Acción 6.1 Actividade formativa dirixida ao persoal técnico municipal. 

 

2019 - 2022 
Acción 6.2 Medidas para rexistrar a información desagregada por sexo nas 

distintas áreas municipais.  

Acción 6.3 Estudar a implantación de medidas de discriminación positiva. 

 

2020 - 2021 

Acción 6.4 Revisar e mellorar da normativa municipal. 

Acción 6.5 Incorporar a comunicación non sexista no traballo da 

administración local. 

 

2021 - 2022 

Acción 6.6 Impulsar medidas para identificar a fenda salarial a nivel municipal. 

Acción 6.7 Promover orzamentos participativos e con enfoque de xénero na 

administración local. 

Acción 6.8 Protocolo de conciliación da vida persoal, familiar e laboral para o 

persoal laboral do Concello. 

Acción 6.9 Análise das políticas de mobilidade con enfoque de xénero a nivel 

local. 
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Acción 6.1 

Deseñar e organizar unha actividade formativa dirixida ao 

persoal técnico municipal para garantir a actualización e 

mellora profesional na integración do enfoque de xénero 

no seu quefacer. 

 

2019 - 2020  

Orzamento aproximado: 500 - 1000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Alcaldía e Igualdade.  

Axentes colaboradores:   

 

Acción 6.2 

Incorporar medidas para rexistrar a información 

desagregada por sexo nas distintas áreas municipais. 

 

2019 - 2022  

Orzamento aproximado: 0€ 

Indicadores de avaliación: Nº areas que ofrecen datos segregados por sexo. 

Áreas responsables: Todas. 

Axentes colaboradores:   
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Acción 6.3 

Estudar a implantación de medidas de discriminación 

positiva para incorporar a mulleres e homes a profesión 

onde teñen menor representación (Ex: Policía local, 

Servizo de Axuda no Fogar...). 

 

2019 - 2022  

Orzamento aproximado: 0€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados. 

Áreas responsables: Todas. 

Axentes colaboradores:  Sindicatos e Comité de Empresa.  

 

 

Acción 6.4 

Revisar e mellorar da normativa municipal (linguaxe non 

sexista, enfoque de xénero…) 

 

2020 - 2021 

Orzamento aproximado: 0€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Todas  

Axentes colaboradores:   
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Acción 6.5 

Incorporar a comunicación non sexista (linguaxe e imaxe) 

no traballo da administración local. 

 

2020 - 2021  

Orzamento aproximado: 300 - 500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de áreas que integran a comunicación non 

sexista; Recursos económicos dedicados. 

Áreas responsables: Todas  

Axentes colaboradores:   

 

Acción 6.6 

Impulsar medidas para identificar a fenda salarial a nivel 

municipal. 

 

2021 - 2022 

Orzamento aproximado: 3500 - 4000€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Alcaldía.  

Axentes colaboradores:   
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Acción 6.7 

Avanzar na liña de promover orzamentos participativos e 

con enfoque de xénero na administración local. 

 

2021 - 2022  

Orzamento aproximado: 300 - 500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Facenda e Desenvolvemento Local. 

Axentes colaboradores:   

 

Acción 6.8 

Desenvolver un protocolo de conciliación da vida persoal, 

familiar e laboral para o persoal laboral do Concello. 

 

2021 - 2022  

Orzamento aproximado: 1500 - 2500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de persoas participantes nas accións 

desagregado por sexo; Recursos económicos dedicados. 

Áreas responsables: Alcaldía. 

Axentes colaboradores:   
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Acción 6.9 

Iniciar unha análise das políticas de mobilidade con 

enfoque de xénero a nivel local. 

 

2021 - 2022  

Orzamento aproximado: 500 - 1500€ 

Indicadores de avaliación: Nº de accións organizadas; Nº de persoas 

participantes nas accións desagregado por sexo; Recursos económicos 

dedicados; Temáticas abordadas. 

Áreas responsables: Urbanismo. 

Axentes colaboradores:  Asociacións de persoas con discapacidade. 
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2.5. Execución e Seguimento  
 

A execución das distintas accións contempladas no III Plan de Igualdade de 

Oportunidades entre Mulleres e Homes de Ribadeo combina acción puntuais 

e continuadas no tempo, para as cales apostaremos pola coordinación entre 

as distintas áreas municipais implicadas. Neste senso, colle destacar o labor da 

Comisión de Seguimento do Plan e o Consello Municipal das Mulleres que 

desenvolverán un papel fundamental na avaliación do grao de cumprimento 

das propostas para 2019 – 2022.  

Así mesmo, o seguimento das actuación partirá dunha análise a través de 

indicadores de impacto e resultado para dar conta do grao de consecución d 

os obxectivos establecidos.  

 


