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 1.FICHA TÉCNICA 
 

Localización 

Denominación Centro de Información ás Mulleres 

Titularidade Municipal Dependencia 
 

Concellaría de Muller 
 

Enderezo Praza de España 1 C.P. 27700 

Localidade Ribadeo Provincia Lugo 

Teléfonos 982.120.739 Fax 982.120.888 

Correo electrónico cim@ribadeo.org 

Área de influencia Ribadeo 

Ano de inicio de 

actividade 
1 de setembro de 2004 

Períodos interrupción  

 
Prestación do servizo 

Días e horario de atención a usuarias 08:30 até 15:00h 

Días e horario de asesoramento xurídico 10:00 até 14:00h ( de luns a venres) 

Días e horario de atención psicolóxica 10:00 até 14:00h (os luns e  os venres) 

 
Persoal 

Avogada (nome, 
apelidos) 

Luísa González Rodríguez Directora    si  

Psicóloga (nome, 
apelidos) 

Fiamma  Prada Lens Directora  non   

 
 

Orzamentos 

Custo anual (€) Financiamento propio (€)  
Ingresos doutras administracións 
(tipo/finalidade/€) 

48391€ 23391€ 25000€ (SGI) 

 

 

 

 

 



Páx. 4 de 45 

2.  ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Identificación 
da actividade 

OBRADOIROS DE CORRESPONSABILIDADE PARA HOMES E MULLERES 

Lugar e datas 
de realización 

IES PORTA DA AUGA 

Núm. de horas 14 H – Curso de chapuzas no fogar para mulleres. 
10 - Curso de mantemento e mecánica básica do automóvil 
14h- Curso de tarefas no fogar para homes. 

Núm. de participantes 

HOMES 8 

por idade  <18:      18-30:   4 30-40:   2 40-50: 1 > 50:      1 

MULLERS 12 

por idade  <18:     0 18-30:   3 30-40:      4 40-50:    2 > 50:   2 

PÚBLICO OBXETIVO Ao público en xeral 

Descrición do contido da actividade 

Desde as áreas de Muller e Desenvolvent Local do Concello,en colaboración coa Asociación Puente de 
los Santos levarónse a cabo obradoiros para mulleres ( Taller de chapuzas no Fogar e Taller de 
Mecánica Básica),eObradoiros para homes ( Taller de tarefas do fogar). Os Obradoiros dirixidos ás 
mulleres foron realizados coa colabroación do IES Porta da Auga e impartidos polo profesorado de 
mecánica,albaliñeria e demais.E os Obradoiros dirixidos a homesforon realizados por Andamiaxe. 
Con este programa pretendemos impulsar un cambio de actitude entre a poboación encamiñado a 
lograr unha cooperación máis equilibrada e igualitaria dentro do ámbito familiar, promovendo un 
reparto  máis equitativo das tarefas e responsabilidades domésticas. 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 A valoración é positiva en canto que se conseguiu realizar estes obradoiros dunha forma 
satisfactoria,sobre todo no caso das mulleres que foron as que máis interese lles despertou esta 
iniciativa. Polo que respecta ás cuñas sobre corresponsabilidade estiveron emitíndose.------e foron 
escoitadas por bastantexente,tamém decir que foron as mullleres asque lles prestaron máis atención e 
facían unha valoración positiva. 

do público asistente 

As mulleres que participaron nos obradoiros quedaron enormemente satisfeitas das habilidades 
adquriridas e nos fixeron chegar quesería bón a súa repetición e con  máis horas,xa que se lles fixeran 
curtos os cursos.  Os homes valoraron postivamente  a súa asistencia aos cursos cos cales recoñeceron 
que levar a cabo as tarefas do fogar era máis complicado do que eles pensaban. 

Custo global da actividade:  O custo desta actividade foi sufragado pola Asociación  Puente de los 
Santos  que xestiona  un Leader.  
O CIM aportou só medios humáns. 
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Identificación 
da actividade 

PUBLICACIÓN DO Nº 2 DO BOLETIN RIBADEO MULLER 

Lugar e datas 
de realización 

BOLETIN MUNICIPAL DEPUBLICACIÓN SEMESTRAL, E DISTRIBUCIÓN EN 
TODOS OS DOMICILIOS DO CONCELLO DE RIBADEO. 

Núm. de participantes 

HOMES 4764 

por idade  <18:      18-30:   30-40:   40-50:  > 50:    

MULLERS 5101 

por idade  <18:   18-30:   30-40:   40-50:  > 50:    

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

Este boletin está dirixido  especificamente ás mulleres do concello de 
Ribadeo, e en xeral atodos os fogares ou domcilios do Concello. 

Descrición do contido da actividade 

 A idea de dar vida a este Boletín de información municipal veu derivada dos problemas existentes 
arredor da transmisión de información e todo o que isto  conlevaba, o descoñecemento dunha 
actividade e polo tanto a escasa participación. Nel informáse das actividades desenvoltas desde a 
área de Muller, e de calquer noticia ou información relevante para a vida das mulleres. A  información 
é unha garantía para a igualdade de oportunidades e, como tal, un dereito fundamental das 
persoas.Debemos procurar que a información sexa coñecemento, é dicer, que nos faga persoas máis 
libres e máis sabias. Os obxetivos deste boletín son:  

- Facilitar a información mediante este boletín que terá unha periocidade semestral, e chegará 
a todos os domicilios. 

- Criar un espazo propio para as mulleres no Concello de Ribadeo. Visibilizar o papel das 
mulleres tendo un espazo no cal poderán colaborar aportando as súas historias de vida, 
información, opinión… 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 Este Boletín chegou a todas as casas de Ribadeo, e moitos dos obxetivos marcados están a cumprirse. 
As mulleres xa teñen mais información, ou algunha máis do que se está a  facer, e cando teñen dúbidas 
xa chaman directamente ao CIM preguntando polas activdades. Aínda así considero que non podemos 
facer unha valoración global e exahustiva ate que saian mais número 

do público asistente 

 A aceptación por parte da cidadanía ribadense é boa,agásalgunhas críticas que sefixeronno seu 
momento mal intencionadas,querendo politizar este instrumento de información para as mulleres. 

Custo global da actividade:  Edición e impresión :1500€ 
Envio postal :500€ 
Custe Total: 2000€ 
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Identificación 
da actividade 

ANIVERSARIO BICO DE LEITE DA MARIÑA  

Lugar e datas 
de realización 

4 DEMARZO , NA OFICINA DE TURISMO DE RIBADEO. 

Núm. de horas 3h aproximadamente. 

Núm. de participantes 

HOMES 19 

por idade  <18:  10 18-30:  4 30-40:  3 40-50: 2 > 50:       

MULLERE 41 

por idade  <18:  4 18-30:  10 30-40:  18 40-50:    4 > 50:   2 

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

Ao público en xeral 

Descrición do contido da actividade 

A asociación bico de leite nace en Lugo no 2005 e conta desde 1 ano con sede na  Mariña. O grupo de 
nais que integran esta asociación busca concienciar á sociedade do beneficio que supón para a crianza 
como para a nai a lactancia materna. Este dia estábase a celebrar o aniversario de Bico de Leite da 
Mariña e par iso fíxose unha pequena festa aberta ao público e onde se contou  coa actuación dun 
paiaso e  despois houbo unha chocolatada con churros. 
 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

Foi satisfactoria á asistencia a esta festa aniversario de Bico de Leite, xa que pasoron  pola mesma 
arredor de 60 persoas, e algunha xente que se achegou a ver qué era aquelo. 
 

Do público asistente 

O público asistente quedou satisfeito da festa aniversario,pareceulles unha boa forma de celebrar o 
aniversario da asociación,promovendo parellamente o fin desta organización  comoven a ser 
:sensibilizar e conscienciar ás nais dos beneficios da leite materna. 
 

Custo global da actividade:  � Contratación do paiso : 100€  
� Cartelería:154€ 

CusteTotal :254€   
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Identificación da 
actividade 

OBRADOIROS DE AUTOESTIMA NAS PARROQUIAS, IMPARTIDO POLA 
ASOCIACIÓN DE MULLERES LILITH 

Lugar e datas de 
realización 

VIALOSENSE- 20DEMARZO ( 17:30H-20:30H) 
RINLO-21DEMARZO ( 17:30H-20.30H) 

Núm. de horas 3H 

Núm. de participantes 

HOMES 0 

por idade  <18:      18-30:   30-40:   40-50:  > 50:       

MULLERS 24 

por idade  <18:  1 18-30:  3 30-40:  4 40-50:    7 > 50:   9 

PÚBLICO OBXECTIVO A mulleres exclusivamente 

Descrición do contido da actividade 

    A  autoestima é a suma de confianza e respeto que cada persoa sinte por sí mesma. Designa o 
valor que cada unha se dá, incluíndo sentimentos acerca da capacidade e valía persoal, así como senti 
mentos respecto ás características persoais.. O nivel de autoestima tamén vai facer que as persoas se 
sintan ou non capaces e válidas/os, e polo tanto un nio nivel baixo da mesma vai limitar a actuación e a 
vivencia da persoa, impedindo e limitando o seu desedesenvolvemento integral en distintos ámbitos e 
aspectos da vida, especialmente aqueles que pola  na educación non foron potenciados. 

A autoestima é un elemento presente en todalas persoas. Mais a falta de valoración e 
autorautoridade social otorgada socialmente ao xénero femenino fai que, en xeral, as mulleres 
interinteriroiricen unha baixa autoestima a nivel persoal.  

Isto xustifica que un proxecto deste tipo teña como eixo central a autoestima e esté dirixido 
especespecíficamente a mulleres como medida de acción positiva, partindo de que un nivel baixo da 
mesaautoestima é o primeiro obstáculo, limitando á muller desde sí mesma, para unha igualdade real e 
efecefectiva. Na vilasefixeron varios Obradoiros de autoestima ,polo cal,decidimos descentralizar ás 
actividades  e achegálas ásmulleres que viven no ámbito rural. 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 Na vila,ao principio costaba bastante que as mulleres participaran en obradoiros de autoestima, 
dáballes algo de reparo, pero  en canto van a un,  cando salen xa teñen unha opinión diferente. O que nos 
costa máis e involucrar a xente máis nova, cómo que lles resulta vergonzoso ir a un talller deste tipo xa 
que pensan que teñan a estima moi ben. Nas parroquias a experiencia foi plenamentesatisfactoria,en 
canto que as mulleres apuntarónse sen ningun reparo  e abrirónse polo cal,a experiencia foi moi boa. 

do público asistente 

As mulleres que participan nestes obradoiros sempre saen satisfeitas, e coa estima mais reforzada,e 
con gañas de volver a repetilo. 

Custo global da actividade:  300€ 
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Identificación 
da actividade 

CELEBRACIÓN DO DIA 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DA MULLER 
TRABALLADORA. OBRA DE TEATRO “CORPOS DISIDENTES “ DE NUT  

Lugar e datas 
de realización 

AUDITORIO MUNICIPAL HERNÁN NAVAL-8 DEMARZO ÁS 20:30H. 

Núm. de horas 2h . 

Núm. de participantes participantes

HOMES 21 

por idade  <18:      18-30:  3 30-40:  6 40-50: 7 > 50:      5 

MULLERS 52 

por idade  <18:     5 18-30:  10 30-40:     15 40-50:    13 > 50:   9 

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

Ao público en xeral. 

Descrición do contido da actividade 

Esta actividade foi realizada entre a Concellería de Cultura ,de Muller  e o  CIM. 
Corpos Disidentes era un espectáculo de creación propia e multimedia que se encadra dentro do 
teatro detipo conceptual-performativo. Aborda o tema do trasnxénero, pero entendido dende unha 
perspectiva ampla que parte da consideración do corpo como realidade obsoleta e da(s) identidades 
como construcción (s) socio-simbólicas (s),pero que,lonxe de centrarse exclusivamente no debate 
sobre a identidade sexual,tenta ir máis aló:as accións que as catro actrices realizan sobreaescena 
desenvolven as implicacións do prefixo TRANS-, reclaman do espectador a predisposición de iniciar 
viaxe e instalarse así na realidadeque non se ve, pero que non por iso é menos realidade. 
  

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

  
Desde a organización valorouse como positivo traer a Ribadeo outro tipo de obras,diferentes ás que o 
público adoitaba ver, e conscentes do que isto podía traer  consigo:xente que non a entendeu moito 
pero pareceulle  bonita e  diferente,xente que marchou na metade darepresentación ou ben porque 
non entendía nada ou porque os  corpos semi-desnudos  pareceronlle fortes,e a outra xente valorou 
positivamante que se reflectise a temática da identidade de xénero desde outra perspectiva e desde  
unha forma de representación teatral diferente. 
 

do público asistente 

 

Custo global da actividade:  Custo total:1800€  
CIM aporta a metade :900€ 
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Identificación 
da actividade 

CONFERENCIA DE MULLERES DEPORTISTAS GALEGAS DE ALTO NIVEL, 
CON EVA CASTRO. 

Lugar e datas 
de realización 

AUDITORIO MUNICIPAL HERNÁN NAVAL, 16 DE MARZO ,ÁS 20:00H. 

Núm. de horas 1:45 

Núm. de participantes 

HOMES 22 

por idade  <18:  1 18-30:  4 30-40:  4 40-50: 8 > 50:      5 

MULLERS 18 

por idade  <18:     0 18-30:  2 30-40:     6 40-50:    8 > 50:   2 

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

Ao público en xeral,ainda que se fixo especial fincapé na convocatoria ás 
persoas dos clubes deportivos. 

Descrición do contido da actividade 

Contamos coa presenza da campeona da Copa de España de Dual Slalom,a corredora de BTT, Eva 
Castro,quen mediante un video  e unha pequena exposición contounos en qué consistía o seu 
deporte,novo para gran parte do público ali presente,agás algúns aficcionados.Tamén nos falou da súa 
experiencia como muller neste deporte e a exclusión dun campeonato por estacuestión, é dicer,da 
discriminación existente hoxe en dia hacía ás mulleres no eido deportivo, esobre todo no de alta 
competición. 
 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

Foi un acto que estivo ben, aínda que non se contaracon moita afluencia, pero a xente que foi, estaba 
especialmente interesada en coñecer cousas dese deporte e do funcionamento dunha deportista  de 
alta competición. Foi unha conferencia moi participativa polointerese que suscitou,e ainda se estivo 
sobre 45min cun turno depreguntas e de intercambio de reflexións. 
 

do público asistente 

A  xente que asistiu a esta charla, mostrouse moi participativa,  e interesada en coñecer maís sobre a 
vida das deportistas de alto nivel. 
      

Custo global da actividade:  0€ . Actividade semestral  concedida polo SGI. 
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Identificación 
da actividade 

CURSO DE COCIÑA PARA HOMES  EN CEDOFEITA 

Lugar e datas 
de realización 

ESCOLA DE CEDOFEITA,TODOS OS DOMINGOS DEMARZO E ABRIL ÁS 
18:00H 

Núm. de horas 12 H 

Núm. de participantes 

HOMES 16 

por idade  <18:      18-30:  3 30-40:  6 40-50: 5 > 50:   2 

MULLERS  

por idade  <18:   18-30:   30-40:   40-50:  > 50:    

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

Aos homes das parroquias de Cedofeita ede Cubelas. 
 

Descrición do contido da actividade 

Este curso de cociña para homes realizouse nesta parroquia porque xurdiu dunha solicitude que os 
mesmos nos dirixiron ao CIM. Este curso de 12 horas de duración,tiña un caracter básico para que os 
homes aprederan a manexarse e desenvovlerse na cociña,co obxeto de poder contribuir e 
corresponsabilizarse en maior medida nas tarefas dofogar. 
 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 A asistencia ao curso foi moi boa,xa que é díficil reunir a homes dunha parroquia con este fin.Houbo 
que buscar un dia ( cómo foi o domingo) no que non coincidira co horario laboral. A valoración é 
enormemente positiva. 

do público asistente 

A valoración dos homes que participaron no curso foi moi positiva,tanto polos coñecementos culinarios 
adquridos como polo ben moito que desfrutaron do curso.A persoa que o impartiu,que foi unha 
cociñeira que rexente un establecemento de restauración quedo moi satisfeita desta experiencia e 
valorou moi positivo o comportamento dos homes,moi colaboradores en todo momento 
.  

Custo global da actividade:  600€ (impartición do curso) + 350€ ( materialdocurso) 
Cuantía total: 850€ 

 
 
 
 
 



Páx. 11 de 45 

 
 
 

Identificación 
da actividade 

CURSO DE NATACIÓN TERAPEÚTICA 

Lugar e datas 
de realización 

Marzo,abril e maio, os martes e xoves en horario de 10:30 a 11:15h, na  Piscina 
Municipal 

Núm. de horas 24 horas 

Núm. de participantes 

HOMES  

por idade  <18:      18-30:   30-40:   40-50:  > 50:    

MULLERs 12 

por idade  <18:     0 18-30:  1 30-40:  2 40-50: 2 > 50:   6 

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

Mulleres exclusivamente. 

Descrición do contido da actividade 

Este curso pretende fomentar o exercizo como a mellor terapia para o coidado da saúde das mulleres, 
sempre preocupadas e adicadas ao coidado dos demais, fillos/as, maridos, pais/nais, sogros.. e sen 
reservar un tempo para elas mesmas. Este curso vai combinar a natación coa ximnasia, facendo os 
exercizos na auga, tendo uns efectos preventivos e reparadores beneficiosos para a saúde física e 
psíquica das mulleres. 
 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 Este curso é a terceira  vez que o realizamos, é unha actividade moi demandada polas mulleres, xa que 
lles fai sentir ben física e psiquicamente, e algo máis levadeiro e menos monótono que ir a piscina a 
nadar. 

do público asistente 

 As asistentes valoraron como satisfactorio este curso, agardando que se poida repetir en breve. 
 

Custo global da actividade:    700€666 
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Identificación 
da actividade 

REUNIÓN ORDINARIA DO CONSELLO MUNICIPAL DA MULLER 
16 DE ABRIL 

Lugar e datas 
de realización 

SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE RIBADEO, ÁS 20:00H. 

Núm. de horas 2 H aproxd. 

Núm. de participantes 

HOMES 5 

por idade  <18:      18-30:   30-40:  2 40-50: 3 > 50:    

MULLERs 29 

por idade  <18:     0 18-30:  0 30-40:  8 40-50: 12 > 50:   9 

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

Representantes das asociacións de mulleres, das asociacións veciñais, de 
sindicatos, de partidos políticos, do sector educativo, sanitario, empresarial 
e comercial, técnica de emprego e técnica de igualdade. Son membros 
nomeados polosdiferentes sectores durante un tempo. 

Descrición do contido da actividade 

Nesta reunión a Concelleira da Muller explicou e informou de cales ían ser as liñas de traballo nos 
vindeiros meses, as actividades que había planificadas explicitando tamén o gasto económico que 
conleva cada liña de actuación. O aproveitamento dos recursos, de forma que o diñeiro invertido 
revirta no beneficio da maior parte da cidadanía, de aí, que sexa fundamental concienciar a poboación 
de que todo costa e nos costa a todos  e todas. Tamén se lles preguntou a súa opinión sobre o Boletin 
Ribadeo Muller,a súa utilidade e se cumpría as funcións que nos marcaramos.  
Instouse a que propoñan actividades que consideren necesarias na sú parroquia ou ámbito de 
traballo,ou que sexan solicitadas polas mulleres,e que fagan as propostas ben nasreunións ordinarias 
do Consello Municipal da Muller ou ben poñéndose en contacto  coa responsable de Centro de 
Información ás Mulleres . 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 As/ os asistentes ratificaron amosaron a conformidade coas actividades e liñas de traballo expostas 
pola concelleira, salvo algunha discusión a respecto dos horarios. 
No referente ao Boletin Ribadeo Muller,por unanimidade das persoas alí presentes,afirmáse que o 
Boletin RibadeoMullerven a ser un intrumenton de información e de debate  útil para ás mulleres 
ribadenses. 

do público asistente 

As persoas que integran este organismo están satisfeitas da reunión e dos resultados da mesma.   
 

Custo global da actividade:  0€ 

 
 



Páx. 13 de 45 

Identificación 
da actividade 

VIAXE A COMPOSTELA DO ESTUDANTADO 

Lugar e datas 
de realización 

22 DE MARZO 

Núm. de 
horas 

10h 

Núm. de participantes 

HOMES 22 

por 
idade  

<18:  21 18-30:   30-40:  1 40-50:  > 50:    

MULLER
ES 

35 

por 
idade  

<18:  30 18-30:   30-40:  3 40-50: 2 > 50:    

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

Ao alumnado de  1º e 2º de Bacharelato do IES Dionisio Gamallo Fierros e do 
IES Porta daAuga. 

Descrición do contido da actividade 

Esta viaxe estaba organizada desde a Concellaría da Muller, OMIX e o CIM,e tiña como  obxetivo 
achegar alumnado de 1º e 2º de Bacharelato próximo á incorporación  no mundo universitario,toda a 
información e recursos que se oferten desde o sistema universitario galego (exemplificado na 
Universidade de Santiago de Compostela) e a Dirección Xeral de Xuventude. 
Visitouse o Pazo de Fonseca da USC, o Centro coordenador das oficinas de xuventude e o Centro de 
asesoramento afectivo-sexual “Quérote”,onde se lles impartiron uns obradoiros ao estudantado. 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

   A experiencia foi positiva,en canto tentamos invertir a orde e en vez de ofertarlle eses recursos 
no seu Centro Educativo consideramos que unha visita  in situ ás dependencias destas institucións 
coas cales van a ter ou poden chegar a ter relacións. O resultante final floi bón, e continuaremos 
nesta liña emprendida. 

do público asistente 

Tanto o profesorado dos Centros como o propio estudantado quedou satisfeito da visita e inclusive 
serviulles para reflexionar de determinados temas, cómo o das saidas laborais ou  eleccións 
profesionais  e cómo o da igualdade e as formas de tratarse e comportarse entre eles. 
 

Custo global da 
actividade:  

600€,sufragados un 50% polo CIM e o outro pola OMIX 
Custe Total CIM: 300€ 
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Identificación 
da actividade 

 
VIAXE AO BALNEARIO DE GUITIRIZ  
O  TEU TEMPO É PARA TI.CÓÑECETE A TI MESMA, GOZA, RELÁXATE. 

Lugar e datas 
de realización 

22 DE ABRIL, NO BALNEARIO  DE GUTIRIZ 

Núm. de horas 8 h 

Núm. de participantes 

HOMES  

por idade  <18:      18-30:   30-40:   40-50:  > 50:       

MULLERS 50 

por idade  <18:   18-30:  3 30-40:  11 40-50: 15 > 50:   21 

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

A mulleres exclusivamente e maiores de idade. 

Descrición do contido da actividade 

Con esta viaxe pretendiáse que as mulleres desfrutaran dos efectos benficiosos das ugas termais e o 
que é máis importante que tiveran un tempo para elas, un tempo seu, único onde poder desconectar 
das preocupacións, traballo e obrigacións. 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

A valoración é moi positiva, en canto que se achega ás mulleres unha nova experiencia, a maioría delas 
nunca estiveran nun Balneario e quedaron encantadas e con gañas de repetir esa experiencia, e por 
outro lado, é importante que elas teñan o seu espazo propio,un tempo para elas e que o aproveiten con 
acitivadades de coidado delas mesmas. 

do público asistente 

Todas as mulleres que participaron nesta viaxe fixeron unha valoración moi positiva, cómo decían elas, 
non baixaba dun 10  a nota acadada  pola organización nesta actividade. 
 

Custo glogal 1500€ que foron sufragados pola Dirección Xeral deTurismo ( 1100€-
Balneario +400€ o autobús) 
Custe Total CIM:0€ 
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Identificación 
da actividade 

REUNIÓN DA COMISIÓN DE VIOLENCIA DO CONSELLO MUNICIPAL DA 
MULLER DO CONCELLO DE RIBADEO. 

Lugar e datas 
de realización 

18 DE XULLO, NO SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE RIBADEO, ÁS 20:30H 

Núm. de horas Aproximadamente 1:30 min 

Núm. de participantes 

HOMES 1 

por idade  <18:      18-30:   0 30-40:    40-50: 1 > 50:    

MULLERE
S 

6 

por idade  <18:      18-30:    30-40:      2 40-50: 3 > 50:   1 

PÚBLICO OBXETIVO Membros da comisión , que son os responsables das comisións permanentes 
do CMM, presidíndoa a Concelleira da Muller 
 

Descrición do contido da actividade 
 

  
Nesta comisión tracexáronse as liñas para a elaboración dun Protocolo de prevención,detección e 
atención ás mulleres en situacións de violencia de xénero. Acordouse a necesidade de crear unha mesa 
de traballo na que estivesen integradas as diferentes institucións ás que ía afectar este protocolo. 
 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 
 A xuntanza estivo ben,entanto que se estableceron as bases que habían de rexeroproceso de 
elaboración e en canto se avaliou a necesidade da existencia deste Prtocolo de cara a coordenar e 
establecer pautas de actucións comúns entre osdiferentes axentes que traballan na atención a 
mulleres que sofren violencia de xénero. 
 

Custo global da actividade:   0 euros6 
66 
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Identificación 
da actividade 

 III FOROS PERMANENTES PARA A MULLER 

Lugar e datas 
de realización 

MARZO- ABRIL- 

Núm. de horas  

Núm. de participantes 

HOMES  

por idade  <18:      18-30:   30-40:   40-50:  > 50:       

MULLERE
S 

 

por idade  <18:      18-30:   30-40:   40-50:  > 50:    

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

As mulleres especificamente e a sociedade en xeral. 

Descrición do contido da actividade 

 
Os Foros Permanentes para a Muller ven a ser unha iniciativa que se consolida e se convirte nuha 
actividade obrigada anual. Estes foros pretenden ser un encontro onde a información e o debate 
daqueles temas que nos afectan maioritariamente ás mulleres sexan o tema principal. Esta é a 
terceira edición e seguiuse a debatir sobre temas de saúde. 
Os Foros con nome de muller, son unha actividade dirixida á cidadanía ribadense, non só para as 
mulleres. 
Queremos pór debate aos nosos problemas, as cuestións que nos afectan cómo mulleres. E para isto, 
contamos con diversos profesionais que nos axuden e proporcionen técnicas que favorezan o coidado e 
o mantemento da saúde femenina, anteponiendo  o prenventivo- emocional ao curativo. 
Os Foros versarán arredor das seguintes temáticas: 

� Coidar as/os coidadores”-Charla impartida por unha psicóloga especializada en xereontoloxia 
(Mª José LópezTerrón) 

� Envellecemento e calidade de vida”-Impartida por unha médica de cabeceira  ( Andrea 
Gallego) 

� Nutrición e alimentación “ –Impartidos por Paz Otero,educadora para a sáude. 
� Fibromialxia –Médica do Centro de Saúde do Concello de Ribadeo e a Presidenta de AGAFI 
� Taller  de reanimación cardiopulmonar a menores de 6 anos”- Impartido pola matrona do 

Hospital da Costa. 
� Cómo prepararse para unha extracción de sangue”- Contamos coa colaboración da enfermeira 

do Centro de Saúde de Ribadeo, e responsable da Comisón de Saúde do Consello Municipal da 
Muller. 

 

Valoración  
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da entidade organizadora 

   
Total de nº de  charlas (5) e nº de parroquias ( 4): 
 
■ Cvelas, Cedofeita, Árante e Piñeiro- Escola de Cedofeita 
Nutrición para a saúde- Paz Otero- 
Luns 23 de abril ás 20:30H. 
17 persoa, 6 homes e 11 mulleres 
 
■Piñeira- Escola de Piñeira. 
Envellecemento e calidade de vida. 
25 de abril, ás 21:00h. 
22 persoas, 14 mulleres e 8 homes 
 
■Remourelle- Escola de Remourelle 
Coidar costa: costes e beneficios do coidado- Mª José López Terrón  
Xoves 26 de abril, as 21:00h. 
11 persoas, 10 mulleres e 1 home. 
 
■Ribadeo- Casa do Mar  
Fibromialxia, osteoporosis e outras enfermidades reumáticas, cómo convivir con elas. Mesa Redonda. 

- Médica do Centro de Saúde de Ribadeo 
- Presidente de AGAFI: 

41 persoas, 5 homes e 37 mulleres. 
 
■Taller de reanimación cardiopulmonar. Dirixido ao profesorado dos Centros que traballan con 
menores de 8 anos. 
28 de marzo ás 17:00h 
20 profesoras. 
 
A valoración é moi boa, xa que a xente das parroquias participa activamente nos Foros, non só 
acudindo aos mesmos, senón que despois hai unha actitude particiaptiva e inícianse preguntas, 
reflexións, dúbidas... 
 

 Valoración do público asistente 

 As persoas quedan satisfeitas, xa que saen dali aprendendo algo, ou ben con información dalgo que 
lles interesa ou que é relevante para o seu día a día. Ademais, as ponentes que levamos contactan e 
interactuan  moi ben coa xente do rural. Na vila, hai que decir que a participación é menor. 
 

Custo global da actividade:  Cartelería-300€ 
Ponentes- 1036€ 
Custe Total CIM: 1336€ 
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Identificación 
da actividade 

OBRA DE TEATRO “ A PIRAGUA”  

Lugar e datas 
de realización 

10 DE XUÑO,AUDITORIO MUNICIPAL GERNÁN NAVAL, ÁS 21:00H, 

Núm. de horas 2h 

Núm. de participantes 

HOMES 126 

por idade  <18:      18-30:    30-40:    40-50:  > 50:       

MULLERS 149 

por idade  <18:      18-30:    30-40:       40-50:     > 50:    

PÚBLICO OBXETIVO Ao público en xeral 

Descrición do contido da actividade 

Unha historia arredor da violencia de xénero coas xuntanzas dunha reunión da comunidade de veciños 
como pano de fondo. Esta obra convértese na terceira estrea da temporada do Centro Dramático 
Galego e nun novo “modus operandi” para o teatro público, xa que a montaxe é un encargo a este 
coñecido actor como “autor residente”. Susana Dans e Xosé Manuel Olveira “Pico”, protagonizan esta 
obra.  
Esta obra de Teatro foi organizada conxuntamente polo área de Cultura e de Muller do Concello. 
 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 A obra reflectía dunha maneira real e con bastante humor a problemática da violencia de 
xénero.Unha forma diferente de enfocar o problama, é que ven a ser outra forma mais de denuncia da 
violencia hacía ás mulleres e tamén unha forma mais de sensibilizar á cidaddanía, qué é algo que temos 
arredor. 

do público asistente 

Ao público gustoulle moito a obra, e a pesares de ter momentos duros, xa que estamos a falar dunha 
problemática díficil e complexa e na que as mulleres sofren moito,e a combinación do humor resultou o 
mellor antídoto para este tema. 
 

Custo global da actividade:   0 euros.,. Foi sufragada integramente pola Consellería de Cultura.¡66 
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Identificación 
da actividade 

CURSO DE FOTOGRAFIA DIXITAL  
PROXECTO OLLADAS DE MULLER 

Lugar e datas 
de realización 

ESCOLA DE OVE, TODOS OS SÁBADOS  A PARTIR DO 5 DE MAIO, DE 10:00H 
A 13:00H 

Núm. de horas 20H 

Núm. de participantes 

HOMES  

por idade  <18:      18-30:   30-40:   40-50:  > 50:       

MULLERE
S 

12 

por idade  <18:     0 18-30:  2 30-40:  5 40-50:    4 > 50:    

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

A mulleres exclusivamente. 
 

Descrición do contido da actividade 

 
Este é o programa do curso que se estructuraba nas seguintes sesións: 
 Sesión 1 
- PRESENTACIÓNS: interese, expectativas, experiencias previas. 
- UN POUCO DE HISTORIA. Da fotografía analóxica á dixital 

Tipos de cámaras.Funcións básicas.Diferencias e semellanzas entre o analóxico e o dixital. 
- TOMA DE CONTACTO CON CÁMARAS DE DIFERENTES TIPOS 
- A FOTOGRAFÍA DIXITAL: elementos e definicións 

Termos: píxel, CCD, megapixel, tarxeta de memoria...etc 
- ENTREGA DE CÁMARAS E TARXETAS DE MEMORIA 
 

Sesión 2 
- A CÁMARA DIXITAL 

Modos de exposición automático e manual. Funcións creativas. O flash. Sensibilidade ISO. 
Velocidade de obturación. Tamaño da imaxe e de arquivos. Formatos de compresión. Pantalla LCD 
e as súas funcións. 

- TOMA FOTOGRÁFICA 
Composición fotográfica.Regra dos tercios.Volumes, formas e contrastes. Desenfoques. 
Profundidade de campo. Movemento. Puntos de interese. 

- PROXECCIÓN DE IMAXES EXEMPLIFICADORAS 
 

 Sesión 3 
- MOTIVOS FOTOGRÁFICOS E COMO AFRONTALOS 

Nenos, retratos, deportes, natureza, arquitectura...etc.  



Páx. 20 de 45 

- PUBLICACIÓNS.Presentación de imaxes. Diferencias. Puntos de vista 
Periódicos, revistas, publicidade, publicacións especializadas.  

- MOSTRA DE LIBROS DE FOTOGRAFÍA 
 
Sesión 4 
- DEBATE: motivos a fotografar. 

Valoración e elección de motivos. Mirada crítica ó que nos rodea. Vida cotiá e persoal, amigos, 
familia, traballo e outras actividades. 

- PROXECCIÓN: diferentes traballos fotográficos dando preferencia a aqueles realizados por 
mulleres e sobre mulleres. 

 
Sesión 5 
- ORDENADORES E FOTOGRAFÍA: Recollida de imaxes 

Sistemas de transferencia de imaxes (USB, lector de tarxetas, disco duro portátil). Sistemas 
de almacenamento de imaxes (CD, DVD, disco duro)Nocións básicas de Photoshop.  

- PROCESO PRÁCTICO DE DESCARGA, TRATAMENTO E ALMACENAMENTO DE IMAXES 
 

Sesión 6 
- APRENDENDO A EMPREGAR O PHOTOSHOP 

Niveis, curvas, recorte, máscaras de enfoque, tratamento básico de imaxes  
- PROCESO DESDE A TOMA DA FOTOGRAFÍA ATA A SÚA IMPRESIÓN EN PAPEL 
- PROXECCIÓN DE IMAXES XA TRATADAS DAS ALUNAS 
- ENTREGA DUN CD RECOPILATORIO DE FOTOS 
- FOTO DE FAMILIA 
 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 Este curso de fotografía dixital foi unha experiencia enormemente positiva, en primer lugar porque 
aínda que había límite de prazas houbo moitas mulleres interesadas no curso, en segundo lugar porque 
todas as que iniciaron o curso chegaron ate o seu fin ( non houbo ningunha bnaixa) e en tercer lugar o 
resultado do curso foi moi bón, se temos en cotna os traballos realizados e a enorme inerese que 
presentaron en todo momento . 
 

do público asistente 

As mulleres que participaron neste curso, que se caraterizaba pola súa heteroxeneidade, xa que as 
mulleres eran de diferentes edades, diferentes profesións ( desde xornalista, bióloga, dependenta, 
ama de casa...) e algunhas eran do rural e outras da vila. Elas valoraron esta experiencia como moi boa, 
en canto que aprenderon moito, e resultoulles moi útil, ademais de formar un grupo comapcto entre 
elas, o cal permitiulles desfrutar máis do curso. 
  

Custo global da actividade:  2100€. ( impartición do curso e aluguer das cámaras) 
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Identificación 
da actividade 

CHARLA DO PROBLEMA  DE ATENTO-MÉXICO 

Lugar e datas 
de realización 

26 DE XUÑO, S 16:30H  NA CASA DAS LETRAS, 

Núm. de horas 2H 

Núm. de participantes 

HOMES 3 

por idade  <18:      18-30:   30-40:   40-50: 1 > 50:   2    

MULLERE
S 

11 

por idade  <18:     0 18-30:  1 30-40:     4 40-50: 4 > 50:   2 

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

A sociedade en xeral. 
 

Descrición do contido da actividade 

Contamos coa presencia de Martha Pérez Pineda,   orixinaria de San Francisco Acuexcómac,, concelllo 
de San Salvador Atenco, estado de México. Psicóloga. de 46 anos. É representante do Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra ( F.P.D.T) de San Salvador Atenco.O seu pai é ejidatario,  ten unha 
hectárea. Participou no movemento social en defensa das nosas terras desde o 22 de outubro de 2001. 
San Salvador Atenco significa: á beira do lago. 
Son pobos orixinarios ubicados na beira  do ex-lago de Texcoco. 
-Representa a loita pacífica dos nosos pobos. 
-Lograron a victoria e recuperamos as nosas terras. 
-Foron  reprimidos/as salvaxemente. 
-Actualmente loitn pola liberdade dos seus/suas  presos/as  políticos/as. 
Falounos da problemática que vivián ali. 
 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

A charla foi moi interesante, xa que puidemos coñecer de cerca a situación das mulleres noutros 
países e os problemas que estaban a vivir e cómo as mulleres eran as máximas representantes e as 
máis activas na loita pola liberación do pobo de ATENCO. 
Aínda que a asistencia de xente foi máis ben pouca o tema era interesenate e de certa relevancia. 
Foi una actividade organizada pola Secretaria da Muller do Sindicato Labrego galego, na cal nós 
colaboramos. 

do público asistente 

Ao público que participou gustoulle moito escoitar a este persoa representante do Movemetno 
ATENCO, tanto por ter información por unha persoa de alí, que coñece ben o que está a suceder pola 
vehemencia e paixón que amosou na súa exposición. Calificouse dunha charla interesante. 

Custo global da actividade:  0€ . 
 



Páx. 22 de 45 

 
 
 

Identificación 
da actividade 

EXPOSICIÓN “QUEREMOS COÑECERNOS” E CONFERENCIA DE 
PRESENTACIÓN DO DICCIONARIO DE MULLERES GALEGAS 
 

Lugar e datas 
de realización 

3 DE XULLO ATÉ O 23 DE XULLO, TACIÓN DE BUSES DE RIBADEO-
EXPOSCIÓN. 
5 DE XULLO, NO SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO,ÁS 19:00H –
CONFERENCIA. 

Núm. de 
horas 

 

Núm. de participantes 

HOMES 8 

por 
idade  

<18:      18-30:   

 

30-40:  2 

 

40-50:  

4 

> 50:      2 

MULLER
S 

32 

por 
idade  

<18:      18-30:  4 30-40:  6 40-50: 10 > 50:   8 

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

Á cidadanía ribadense. 

Descrición do contido da actividade 

 A exposición foi bastante visitada, máis non temos cifras exactas das persoas que pasron por alí, 
pero polas datas nas que estivo exposta moita xente pasou pola estación de autobuses, xa que 
Ribadeo é unha vila de bastante afluencia turística e mais no verán. 
Respecto á conferencia a vaolración foi positiva. 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

  A conferencia de presentación do Diccionario de Mulleres galegas gustou moito, xa que a autora 
Aurora marco explicou cómo realizou este traballo, e tamñen contou historias sobre aquelas 
mulleres. A xente que asistiu gustoulle moito esta conferencia. 

do público asistente 

 A participación foi bastante boa, tendo en conta que son pouco concurridas este tipo de 
presentacións de libros, mais podemos afirmar, que este foi unha execepción á tónica xeral. 
 

Custo global da 
actividade:  

 0€. Foi sufragada pola Secretaría Xeral de igualdade 
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Identificación 
da actividade 

PRESENTACIÓN PÚBLICA DO PROXECTO OLLADAS DE MULLER. 
EXPOSICIÓN LOCAL. 

Lugar e datas 
de realización 

27 DE XULLO, NA PEATONAL  RODRÍGUEZ MUIRAS, ÁS 20:30H. 
ESTIVO EXPOSTA ATÉ O 6 DE AGOSTO. 

Núm. de horas  

Descrición do contido da actividade 

 
É un proxecto colectivo dos departamentos de Muller dos Concellos de Ribadeo, Vilar de Santos e A 
Illa de Arousa impulsado pola Observatorio da Mariña pola Igualdade.  
Olladas de Muller, ven a ser un proxecto colectivo, de varios Concellos diferentes  , que ten por 
obxeto  visibilizar e valorizar o papel e a aportación das mulleres á sociedade actual. É participativo, 
porque as mulleres son as propias protagonistas, elas son  a esencia principal deste proxecto. 
E para esta finalidade, centrámonos na ollada da muller, na ollada feminina,na ollada a traverso da 
fotografia dixital para analizar a forma en qué viven as mulleres.. A aportación das mulleres á 
sociedade é inmensa e está infravalorada ou invisibilizada.  
Este proxecto consta de varias fases que moi sucintamente vos paso a enumerar: 
 
1ª Fase de carácter local 

� Curso de formación en Fotografia Dixital ( 20 horas. TEÓRICO PRÁCTICAS) desenvolvido 
nos tres concellos participantes. 

� FOTOGRAFAR o dia a dia (15 dias). Esta fase terá unha duración de 15 dias na que as 
mulleres levarían ás cámaras para as casas e facer ficanpé na ollada  do seu contorno. 

� Elección de materiais Seleccionar aquelas fotos que resulten máis interesantes e 
representativas de cada muller. 

� Exposición de carácter local, con aquel material que resulte elexido para o traballo. 
 
Fase 2  
 

� Permuta de experiencias. A olladas de cada obradoiro serán expostas en espazos das outra 
experiencias. 

 
Fase 3  
 

� Exposición Final. Onde aparecerían unha selección dos traballos realizados polas mulleres das 
diferentes vilas do Pais onde reflecten o seu modo de viver e de comportarse no dia a dia, 
nesta terra e neste tempo, é dicer, nun contexto concreto, no que influirá inevitablemente a 
pertenza a un lugar xeográfico determinado. 

 
� Publicación de Catálogo. Cos traballos máís representativos un número aproximado de 30 

fotografias "olladas de muller con man de home". Idea e facer que as olladas do catálogo 
fosen comentadas por homes de diferentes ámbitos da vida pública, escritores, deportistas, 
produtores, músicos, actores, mariñeiros, políticos, etc. 
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Fase 4  
 

� Exposición Itinerante. A organización cederá a exposición a diferentes espazos, organismos, 
e entidas de, co afinalidade de achegar os traballos ao grade publico, procurando a 
sensibilización do outro. 

 
A 1ª fase xa culminada a meio da exposición, que estivo a última semán de xullo na rúa Rodríguez 
Murias, onde puidemos contemplar os traballos realizados polas mulleres de Ribadeo, despois de 
participar no curso de fotografía dixital impartido pola ribadense María . E agora estamos a traballar 
cos outros concellos para poder elaborar e dar vida a esa exposición onde se reunirán os traballos das 
mulleres dos diferentes concellos. 
 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

A exposición tivo unha moi boa acollida, tanto polo formato que se utilizou para a súa exposición, xa 
que se intentou imitar aos tendeiros tradicionais, co cal, sobre unha sábana  se estampou a fotografía 
e todos os días había que colgar con pinzas as fotografías. 
A xente que pasou por alí é díficil de cuantificar. O día da inauguración da exposición que viña a 
presentar o Proxecto de Olladas de Muller, e que contamos coa presencia da Secretaria Xeral de 
Igualdade, habría cerca de 100 persoas que estiveron ao longo de todo o acto. Despois a exposción 
estivo unha semana colgada en horario de 11:00h até ás 10:00h/11:00h da noite. Foi unha semana na 
que Ribadeo estaba chea de xente de diversos lugares do Estado, co cal, podemos calcular que arredor 
de 1000 persoas ou quizçais mais visualizaron a exposición . Por isto,entendemos os que camiñaban pola 
peatonal e pararon a contemplar as fotografías, excluíndo ás que pasron pola rúa e non se pararon 
aínda que puideran vela. 
 

 

do público asistente 

A xente valorou moi positivamente esta actividade, tanto poal orixinalidade da exposición, cómo pola 
calidade das fotografías que gustaron moito aínda non sendo de profesionais. 
 

Custo global da actividade:   1050€ ( montaxe da exposición) 
Convites e outros gastos ( 150€) 
Custo total: 1250€ 
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Identificación 
da actividade 

 III FOROS PERMANENTES PARA A MULLER 

Lugar e datas 
de realización 

OUTUBRO- NOVEMBRO 

Núm. de horas  

Núm. de participantes 

HOMES  

por idade  <18:      18-30:   30-40:   40-50:  > 50:       

MULLERE
S 

 

por idade  <18:      18-30:   30-40:   40-50:  > 50:    

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

As mulleres especificamente e a sociedade en xeral. 

Descrición do contido da actividade 

 
Os Foros Permanentes para a Muller, continuaron nesta última etapa do ano, xa que tivemos que 
interrumpir esta III edición dos foros coa chegada do verán, e polo tanto, ainda estaban pendentes 
de realizar charlas nalgunhas parroquias. 
As charlas que se realizaron nesta segunda fase enumeránse no seguinte apartado. 
 

Valoración  

da entidade organizadora 

   
Total de nº de  charlas (5) e nº de parroquias ( 4): 
 
■ Couxela -Escola de  Couxela 
Nutrición para a saúde- Paz Otero- 
Martes 9 de outubro ás 20:00h 
12 mulleres. 
 
■Rinlo . Escola de Rinlo 
Envellecemento e calidade de vida-Andrea Gallego 
Xoves 18 de outubro ás 18:30h. 
9 mulleres. 
 
■ Cinxe. Escola de Cinxe. 
Envellecemento e calidade de vida-Andrea Gallego 
Xoves 18 de outubro ás 20:30h  
11 persoas, 10 mulleres e 1 home. 
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■Taller de reanimación cardiopulmonar. Dirixido a pais e nais de  menores de 6 anos .Casa da 
Xuventude. 
Sábado, 20 de outubro ás 11:00h 
20 persoas, 19 mulleres e 1 home. 
 
■ Vialosende . Escola de Vilaosende. 
Coidar costa, costes e beneficios do coidado.  
Venres 26 de outubro ás 17:00h. 
14 mulleres. 
 
■ Vilaosende . Escola de Vilaosende. 
Cómo prepararse para unha extracción de sangue e recollida de mostras?  
Xoves 13 de decembro, ás 16:30h. 
11 mulleres. 
 
A valoración é moi boa, xa que a xente das parroquias participa activamente nos Foros, non só 
acudindo aos mesmos, senón que despois hai unha actitude particiaptiva e inícianse preguntas, 
reflexións, dúbidas... 
 

 Valoración do público asistente 

 As persoas quedan satisfeitas, xa que saen dali aprendendo algo, ou ben con información dalgo que 
lles interesa ou que é relevante para o seu día a día. Ademais, as ponentes que levamos contactan e 
interactuan  moi ben coa xente do rural. Na vila, hai que decir que a participación é menor. 
 

Custo global da actividade:  Cartelería-300€ 
Ponentes- 1036€ 
Custe Total CIM: 1336€ 
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Identificación 
da actividade 

CHARLA DE UNHA REPRESENTANTE DO MST( BRASIL) E OUTRA DO 
MOVEMENTO MAQUITA ( ECUADOR) 

Lugar e datas 
de realización 

21 DE NOVEMBRO,ÁS 20:30H NA CASA DAS LETRAS. 

Núm. de horas 2h 

Núm. de participantes 

HOMES 5 

por idade  <18:      18-30:  1 30-40:  2 40-50: 1 > 50:   1    

MULLERS 10 

por idade  <18:      18-30:   30-40:  5 40-50:    3 > 50:   2 

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

A cidadanía en xeral 

Descrición do contido da actividade 

 
Esta charla foi organizada pola colectivo Amarante, contando coa nosa colaboración. PNesta charla 
explicouse a situación exitente das mulleres en Brasil e  en Ecuador . 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

Foi unha charla interesante, pero houbo pouca participación, o cal, empobreceu bastante o acto. 

do público asistente 

As persoas que asistiron comentaban que estivera ben. 
 

Custo global da actividade:  0€ 
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Identificación 
da actividade 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDADE NOS CENTROS 
EDUCATIVOS, “UN FUTURO POR COMPARTIR EN IGUALDADE””,  

Lugar e datas 
de realización 

NOVEMBRO- DECEMBRO – NOS CENTROS DE ENSINO UBICADOS NO 
CONCELLO DE RIBADEO:  

� COLEXIO PÚBLICO GREGORIO SANZ 
� COLEXIO SAGRADO CORAZÓN DE XESÚS 
� IES DIONISIO GAMALLO FIERROS 
� IES ORTA DA AUGA 
� CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PORTA DAAUGA 

Núm. de horas  

Núm. de participantes 

HOMES 429 

por idade  <18:  423 18-30:   6 30-40:    40-50:  > 50:       

MULLERS 520 

por idade  <18:  518 18-30:   12 30-40:       40-50:     > 50:    

PÚBLICO OBXETIVO Estudantado dos Centros Educativos do Concello de Ribadeo 

Descrición do contido da actividade 
Esta é a III edición da campaña de sensibilización en igualdade nos Centros Educativos “Un futuro por 
compartir en igualdade”,que se desenvolve no primeiro trimestre do curso académico. 
Conseguir a igualdade entre homes e mulleres  e  preveer a violencia, en xeral e especificamente a 
violencia de xénero, e ao que nós queremos aportar a medio desta campaña co fin de rachar con esta 

sociedade que discrimina e trata de forma desigual ás mulleres. 
���� OBXETIVOS: 

���� Descubrir a importancia que exercen os estereotipos na configuración da persoalidade de 

nenos/as. 

���� Desentrañar cómo a existencia de estereotipos lévanos a situarnos ante a vida de maneiras 

diferentes: expectativas, elección profesional, tarefas responsabilidades, tarefas, etc 

���� Participación igualitaria nas tarefas e actividades no ámbito privado e no público. 

���� Ofertar ao alumnado e as familias a posibilidade de analisar crtiticamante esa vella idea 

“sempre foi asi” posibilitando argumentos  e alternativas. 

���� Sensibilizar ás familias de importancia que teñen as pautas establecidas no seo familiar para 

eliminar ou perpetuar actitudes sexistas. 

���� Desenvolver conductas e habilidades que lle permitan vivir libres de violencia, recoñecendoa en 

si mesma, noutras persoas, desenrolando habilidades persoais de autoprotección. 
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As actividades desenvoltas ao longo dos meses de novembro e decembro,son as seguintes: 

� Para o estudantado Primaria: 

� Obradoiros para 2º de Infantil :  Conto Rosa Caramelo. 

� Obradoiros para 3º  curso: Oficios e Tarefas. 

� Contacontos sobre a violencia de xénero para 4º e 5º da ESO 

� Obradoiros para 6º curso: Detectives do Fogar 

� Para o estudantado de Secundaria: 

� Obradoiros dirixidos a 1º da ESO: A corresponsabilidade. 

� Obradoiros dirixidos a 2 º da ESO: A violencia de xénero 

� Obradoiro de sexualidade e afectividade a 3º da ESO. 

� Obradoiro de sexualidade e afectividade a 4º da ESO 

Os Obradoiros de Primaria e Secundaria son impartidos por Andamiaxe,e os de sexualidade e 

afectividade polo Centro de asesoramento afectivo-sexual “Quérote”.. 

 

 

da entidade organizadora 

 Nesta campaña volcamos os nosos maiores esforzos, contando coa colaboración dos Centro de Ensino, 
que participan activamente no deseño, execución e avaliación dos efectos da campaña. Consideramos 
que a educación en igualdade representa a forma máis eficaz de loita contra a violencia de xénero, e 
de aí  que tentemos darlle un carater continuado no tempo, con actividades esporádicas ao longo do  
curso, e coas actividades en novembro e decembro, como os obradoiros... e outras novas. O traballo co 
estudantado é satisfactorio, aínda que somos cosncentes que queda moito por facer.  
 

do público asistente 

Ao estudantado normalmente,valora positivamante este tipo de actividade, xa que fánse por medio de 
actividades alguhas veces lúdicas, ou senón con metodoloxias participativas o que lles permite dar a 
súa opinión abertamente. Nunca amosaron rechazo ás mesmas. Disfrutan coa actividade e ainda que a 
campaña ten un caracter continuo porque faise todos os anos,só con esto non é suficiente, e o Centro 
ha de seguir incidindo cos recursos que ten ao longo de todo o curso académico. 
 

Custo global da actividade:   3000€ (Material gráfico, obradoiros, charlas, proxección curtas..)6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Páx. 30 de 45 

Identificación 
da actividade 

APROBACIÓN DO PROTOCOLO  DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E 
ATENCIÓN ÁS MULLERES EN SITUACIÓNS DE VIOLENCIA DE 
XÉNERO.MESA DE TRABALLO 

Lugar e datas 
de realización 

SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO, 19 DE NOVEMBRO ÁS 18:00H 

Núm. de horas 2h 

Núm. de participantes participantes

HOMES 5 

por idade  <18:      18-30:  0 30-40:  2 40-50: 3 > 50:      1 

MULLERS 10 

por idade  <18:     0 18-30:  1 30-40:   40-50:  > 50:    

PÚBLICO 
OBXECTIVO 

A mesa de traballo está constituída por representantes dos diferentes 
sectores involucrados na atención ás víctimas de violencia de xénero... 

Descrición do contido da actividade 

 
Nesta mesa, aprobouse o texto definitivo queía conformar o Protocolo definitivo. Depois de varias 
reunión das Mesa e dalgunhas sectoriais ratificouse por unanimidade este protocolo, agora pendente 
da súa ratificación no pleno da Corporación Local. 
 
As persoas que integraron a Mesa de Traballo foron as seguintes: 

• Concelleira da Muller do Concello de Ribadeo 
• Representantes do Centro de Saúde: 4 persoas estiveron presentes  en representación deste 

servizo,a directora do Centro,  a traballadora social, unha enfermeira e o coordenador da areá 
de enfermería. 

• Representantes da Garda Civil: O sarxento acompañado de 1 ou de 2 membros dos Coros 
asistiu ás reunións con asiduidade. 

• Representantes da Policia Local:  2 membros acudirons ás xuntanzas. 
• Representantes do Sector educativo ( 3 centros, están presentes, os que teñen Ensino 

Secundario): e foron representados por medio das persoas que levan o servizo de orientación 
ou ben por algun membro da equipa directiva do centro. 

• Representantes das diferentes áreas do Concello: 
� Directora e asesora xurídica do CIM. 
� Educadora Familiar. 
� Responsable do Servizo de Drogodependencias. 
� Responsable do Servizo de Atención á inmigración. 
� Responsable da Oficina de Emprego e desenvolvemento local. 
� Traballador social reponsable dos Servizo Sociais  
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Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 
Coa posta en marcha da Mesa de Traballo tamén se puxo en contacto aos diferentes axentes que 
traballan no ámbito da violencia de xénero, co cal,    serviu para crear uns lazos  e un coñecemento 
entre as diferentes persoas ( causas que inciden na mesma, proceso a seguir, recursos existentes …) 
concienciando non só a poboación senón a todos os axentes implicados nas situacións de violencia de 
xénero co obxeto de preveer estas conductas e loitar pola súa erradicación . O proceso de elaboración 
serviunos para poder debatir sobre aquelas eivas que apreciamos en cada ámbito e  cómo solucionalas. 
Tamén contribuiu ao achegamento e a unha creación de lazos entre as persoas que traballamos no 
tema da violencia de xénero facilitando  enormemente a comunicación ( que até  a data era dunha 
forma cordial ) 
Na elección da  Mesa de Traballo valorouse qué institucións debian conformala,  á marxe dos membros 
que cada unha delas nomee para represéntalos.  
 
 

do público asistente 

A valoración foi boa, porque por primeira vez puxemos sobre a mesa os problemas existentes, e 
puidemos coñecer cómo se traballa noutras entidades. É un bo paso que temos que aproveitar, cómo o 
comenzo dunha nova etapa, xa que non se remata coa firma do Prtocolo . Esta comisión terá que seguir 
reuníndose como así se establece no protocolo para ver qué hai qué mellorar en qué hai que incidir e 
seugir modificando e traballando sobre dito Protocolo. 
 

Custo global da actividade:   Deseño e impresión do protocolo : 2192€ ( sufragados a cargo da 
subvención da Secretaria Xeral de Igualdade ao veiro da orde do 12 de 
marzo de 2007)6 
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Identificación 
da actividade 

VIAXE AO BALNEARIO DE GUITIRIZ 

Lugar e datas 
de realización 

10 DE DECEMBRO 

Núm. de horas 8h 

Núm. de participantes 

HOMES  

por idade  <18:      18-30:    30-40:    40-50:  > 50:    

MULLERS 50 

por idade  <18:   18-30:   2 30-40:      9 40-50:    15 > 50:   24 

PÚBLICO OBXETIVO  

Descrición do contido da actividade 

Con esta viaxe pretendiáse que as mulleres desfrutaran dos efectos benficiosos das ugas termais e o 
que é máis importante que tiveran un tempo para elas, un tempo seu, único onde poder desconectar 
das preocupacións, traballo e obrigacións. 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 A valoración é moi positiva, en canto que se achega ás mulleres unha nova experiencia, a maioría delas 
nunca estiveran nun Balneario e quedaron encantadas e con gañas de repetir esa experiencia, e por 
outro lado, é importante que elas teñan o seu espazo propio,un tempo para elas e que o aproveiten con 
acitivadades de coidado delas mesmas 

do público asistente 

Todas as mulleres que participaron nesta viaxe fixeron unha valoración moi positiva, cómo decían elas, 
non baixaba dun 10  a nota acadada  pola organización nesta actividade. 
 

Custo global da actividade:  1500€ que foron sufragados pola Dirección Xeral deTurismo ( 1100€-
Balneario +400€ o autobús) 

Custe Total CIM:0€ 
 
 
 
 
 
 
Ç 
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Identificación 
da actividade 

CONCURSO  DE FOTOLG 
 

Lugar e datas 
de realización 

DO 26 DE NOVEMBRO ATÉ O 30, PRESENTACIÓN DOS ENDEREZOS DE 
FOTOLOG. 
4 DE DECEMBRO- SUBIR O TRABALLO Á FOTOLOG 

Núm. de horas  

Núm. de participantes 

HOMES 11 

por idade  <18:     3 18-30:   8 30-40:    40-50:  > 50:       

MULLERS 13 

por idade  <18:  13 18-30:    30-40:       40-50:     > 50:    

PÚBLICO OBXETIVO Concurso de carteis: maiores de 16 anos 
Concurso literario: 1º ciclo da ESO, 2º ciclo da eso e Bacharelato. 
 

Descrición do contido da actividade 

Facer copartícipe ao estudantado da  mirada igualitaria, sensibilizar e informar a poboación para que 
poidan modificar as atitudes, comportamentos e utilizando unha nova tecnoloxia da era da información 
coa cal a mocidade se desenvolve comodamente e está familiarizada.  

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

A valoración si ben é positiva, a nivel  xeral, xa que o concurso desenvolveuse con total  normalidade, 
presentarónse varios traballos que expresaban ben a temática, máis as expectaitivas que tiñamos non 
foron cumpridas. A idea de organizar un concurso destas caraterísticas, utilizando como medio de 
transmisión á sociedade da información non deu os resultados esperados, xa que pensabamos que o 
facelo con algo que motivaba á xente moza podía ser máis fácil o fomento da súa participación, e esta 
foi similar á do ano pasado, na que o concurso era de narrativa e prosa,  e coa mesma temática. 
Teremos que anaisar cal foi o problema. 
 

Custo global da actividade:  650 euros( agasallos gañadores)  
300 ( deseño e edición do trícptico) 
Custo Total: 950€ 
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Identificación 
da actividade 

Nº 3 DO “RIBADEO MULLER” BOLETIN INFORMATIVO MUNICIPAL 

Lugar e datas 
de realización 

PERIOCIDADE SEMESTRAL., ENVIO A TODOS OS DOMICILIOS DO 
CONCELLODE RIBADEO 

Núm. de participantes 

HOMES 3755 

por idade  <18:      18-30:    30-40:    40-50:  > 50:       

MULLERS 5945 

por idade  <18:      18-30:    30-40:       40-50:     > 50:    

PÚBLICO OBXETIVO Ao público en xeral 

Descrición do contido da actividade 

Con este novo número o boletín ribadeo Muller consolídade como medio de coñecemento por parte das 
mulleres do Concello das actividades desenvoltas por dita insitución e dos eventos ou novas máis 
relevantes que nos afectan ás mulleres galegas. 
A  información é unha garantía para a igualdade de oportunidades e, como tal, un dereito fundamental 
das persoas.Debemos procurar que a información sexa coñecemento, é dicer, que nos faga persoas 
máis libres e máis sabias. 
Obxetivos:  

- Facilitar a información mediante este boletín que terá unha periocidade semestral, e chegará 
a todos os domicilios. 

- Criar un espazo propio para as mulleres no Concello de Ribadeo. Visibilizar o papel das 
mulleres tendo un espazo no cal poderán colaborar aportando as súas historias de vida, 
información, opinión… 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 Este Boletín chegou a todas as casas de Ribadeo, e moitos dos obxetivos marcados están a cumprirse. 
As mulleres xa teñen mais información, ou algunha máis do que se está a  facer, e cando teñen dúbidas 
xa chaman directamente ao CIM preguntando polas activdades. Aínda así considero que non podemos 
facer unha valoración global e exahustiva ate que saian mais números. 
 

do público asistente 

 En principio, os comentarios dínnos que a xente lle gustou,o valora positivamente. Co tempo poderáse 
valorar con criterios máis faibles a súa utilidade ou non. 

Custo global da actividade:  1515 €( edición  e impresión  revista) + 500€( envío Correos) 
Custo Total CIM: 2000€ 
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Identificación 
da actividade 

CONTACONTOS NA GARDERÍA  STA  Mª DO CAMPO 

Lugar e datas 
de realización 

13 DE DECEMBRO, ÁS 10:30H NA GARDERÍA 

Núm. de horas 1h 

Núm. de participantes 

HOMES 25 

por idade  <18:  25 18-30:    30-40:    40-50: 1 > 50:       

MULLERS 26 

por idade  <18:     26 18-30:    30-40:    40-50:  > 50:    

PÚBLICO OBXETIVO As/os nenas/os menores de 3 anos ( 2 a 3anos) 

Descrición do contido da actividade 

  
A idea era escomenzar a traballar cos mais pequenos os valores de igualdade, de aí, este contacontos 
para os/as nenos/as de entre 2 e 3 anos.  

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 É fundamental a educación en igualdade, e esta debe iniciarse desde edades mais tempranas. O 
contacontos foi bonito, gustoulles e desfrutaron dalgo novo para eles. 

Custo global da actividade:  300 € 
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Identificación 
da actividade 

PROXECCIÓN DE CURTAS  E DEBATE POSTERIOR SOBRE A VIOLENCIA DE 
XÉNERO   

Lugar e datas 
de realización 

18 DE DECEMBRO, NO  CICLO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DO PORTA  DA AUGA. 

Núm. de horas 2H  

Núm. de participantes 

HOMES 37 

por idade  <18:      18-30:   0 30-
40:   

1 40-
50: 

3 > 50:      1 

MULLERE
S 

44 

por idade  <18:     0 18-30:   1 30-
40:   

   12 40-
50: 

   11 > 50:   5 

PÚBLICO OBXETIVO Ao público en xeral 

Descrición do contido da actividade 

Proxectáranse unha serie de curtas que versan sobre a violencia de xénero e despois entablárase un 
debate posterior sobre o que reflexan as curtas para cada quén. Foi a  1ª vez que se fixo algo 
espcífico para a Formación Profesional, xa que sempre se traballa co estudantado da ESO e de 
Bacharelato, e o resuñtado foi postivo, xa que foron moi participativos e gustoulles ter algo diferente. 
 

Valoración da actividade desenvolvida 

da entidade organizadora 

 Podemos concluír que as curtas poden ser un instrumento útil para falar sobre violencia de xénero. As 
ideas que saíron a relucir no debate posterior viñan a explicitar que existen conflictos  que a xente 
interioriza  como normais, negándose a ver a realidade. 

do público asistente 

O alumnado quedou contento, xa que as curtas polo xeral gustaron e lles supuxo un tempo de 
esparcimento divertido, e outra parte do estudantado valorou como positiva a experiencia e gustoulle 
o debate posterior, porque lles permitiu dar a sáu opinión e contrstar co compañeiro/a dunah forma 
espontánea esta cuestión, na que moita xente ten dificultades para falar e oculta a súa verdadeira 
forma de pensar. 
 
 

Custo global da actividade:   100 euros ( dereitos das curtas) 
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3. COMENTARIOS OU OBSERVACIÓNS SOBRE AS FUNCIÓNS DO 

CIM  

Os CIM como organismo ou servizo público cuxo obxetivo primordial e 

principal ven a ser a consecución dunha sociedade igualitaria, onde exista 

unha igualdade real entre os xéneros,  será a súa definición de funcións, 

competencias e o uso das mesmas unha cuestión fundamental para poder 

efectivizar a premisa enunciada, convertindóse nun valor en si mesmo. Será 

tan necesario a existencia dun instrumento, como a utilización do mesmo. 

Hoxe en dia, a utlidade é necesidade dos CIM non  é cuestionable, pero a 

meu xuízo, si poden mellorarse  tanto no que atinxe ás súas funcións, como 

no funcionamento. Polo que respecta as súas funcións, considero que debera 

facerse unha pequena modificación, xa que como o seu propio nome indica 

son Centros de Información ás Mulleres, e de aí que o seu cometido sexa 

dar información, orientar e asesorar ás mulleres sobre as demandas 

suscitadas. Evidentemente non é a miña pretensión prantexar un cambio 

radical nesta cuestión, xa que creo que  o persoal dos CIM sempre debemos 

informar das posibles solucións e deben ser as usuarias quen tomen a 

decisión última. Sen embargo, si prantexaria en determinados casos e 

circunstancias unha función de intervención directa. Estou a referirme as 

funcións propias do persoal que integra este servizo, xa que as funcións 

das/os avogadas/os quedan algo coxas ao non poder exercer directamente 

ningunha función de defensa, só podemos dar asesoramento e logo derivar 

noutros servizos ou tramitar a xustiza gratuita, co cal, as casos, despois da 

espera de anos e anos de decidirse a denunciar ou a falar do seu problema. 

Non prantexo convertir os CIM en despachos particulares, senón que para 

determinados casos puntuais, urxentes e cando se trate de infraccións 

leves( faltas e delitos menores) a súa función puidera ser mías directa, non 

só limitarse a asesorar e intervir de forma directa no xuizo de faltas ( Algo 
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similar ao funcionamento das avogadas dos Centros Asesores da Muller de 

Asturias). 

 Respecto ao papel das psicólogas as cales, mais que levar a cabo terapias, 

xa que coido que isto sería mellor derivalo a outros servizos e programas 

máis especiliazados, a súa función limitaríase a atención puntual e de toma 

de contacto e escoita activa de cara a ter unha primeira valoración ou para 

detectar a problemática existente naqueles casos nos que non exista unha 

claridade. Tamén deberan de cumprir un papel fundamental no que son as 

actividades de sensibilización, traballo cos centros ( talleres de igualdade 

co estudantado..), coas mulleres ( técnicas de relaxación...) Non sei se isto é 

moi ambicioso, e seguramente pode ser díficil que unha persoa este 

cualificada para facer este tipo de actividades, pero e que se a persoa non 

ten iniciativa o seu papel redúcese a atender ocasionamente a  aquelas 

mulleres que a demandan. 

Agora, coido que tamén será interesante facer uha redifinición do papel dos 

CIM, desde o momento en que van a criarse os equipos de igualdade e de 

benestar. Qué relacións imos a ter, qué mecanismos de coordenación se van 

a establecer... Este tipo de cousas coido que sería interesante definilas e 

delimitar os ámbitos de actuación, xa que un organismo deste tipo a nivel 

comarcal pode ser positivo para incentivar actividades a nivel comarcal  e 

unha maior coordenación, xa que a veces facer este tipo de cousas poñendo 

dacordo aos CIM é díficil, non polos propios CIM, senón que ao ser 

organismos dependentes da entidade local, dependese deles para tomar 

determinadas decisións. 

Por último, quería solicitar que se fixeran máis xornadas formativas dun 

carater mais especializado. Sse ben considero que se fixeron xornadas de 

caracter técnico, e algunhas outras cun carácter sensibiliador e de fomento 

da participación das mulleres e  das asociacións de mulleres, e que coido que 

hai que seguir a facer, as veces voto en falta, xornadas máis especializadas, 

no meu caso como avogada, por explo: 
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o Os usos dos tempos polas mulleres ( políticas de uso do tempo) 

o Os espazos, a ordenación do territorio desde unha pespectiva de 

xénero 

o O tema das pensións alimenticias e o impago das mesmas,  a 

execución das pensións, réxime de visitas. Son cuestións que parecen 

mecánicas pero non o son tanto a depende do caso concreto. 

 

 

 

 

 

4. SUXESTIÓNS, QUEIXAS E DENUNCIAS ÁS 

ADMINISTRACIÓNS  

Non se fixo nigunha xestion ou queixa nin escrita  nin verbal a nigún organismo ou 

entidade.  
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5. RELACIÓNS CON OUTRAS ENTIDADES  

As relacións coas institucións públicas, veñen a fundamentarse na coordenación e 

axuda sempre que se demanda a calquer entidade. Por agora, nunca tivemos 

ningunha traba con ningunha institución ou organismo . En todo caso, relatarei as 

relacións máis directas que houbo neste periodo de traballo. 

• Entidades institucionais: 

� Firma dun Convenio co Consello da Xuventude de Galicia 

(CXG) . Este convenio firmado entre o Concello e dita 

entidade( organismo representativo da mocidade galega a 

nivel institucional) faciase  para dar a coñecer dita entidade 

entre os/as mozos/as ribadenses e arredores e para que as 

técnicas de dita entidade  executaran Talleres de igualdade e 

de Violencia de xénero entre o alumnado de 3º e 4º curso da 

ESO, dentro da Campaña de sensibilización en Igualdade nos 

Centros Educativos promovida polo CIM e a Concellaria da 

Muller. 

� Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade.,  

� Colaboración directa e fluida co Xefe da Oficina de 

Estranxeria de Lugo ( Alberto Linares). Son moitas as 

demandas de mulleres inmigrantes na nosa vila, co cal, en 

numerosas  ocasións nos puxemos en contacto con este 

departamento, e contamos coa presenza de Alberto Linares  

nunha conferencia. 

� Cos Concellos da Mariña fanse as veces actos 

conxuntamente. Tamén existen relaciósn cos CIM, e sobre 

todo co CIM de Mondoñedo. 

 

• Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. Co SAF da Policia 

Nacional, coa Garda Civil de Ribadeo, Castropol,... 
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• Poder Xudicial:  

� Contactos co Xulgado nª1 de instrucción de Mondoñedo (o que 

ten asignado os casos de violencia de xénero) 

� Contactos coa maxistrada do Xuzgado nº 6 de Lugo, xuzgado 

de violencia de xénero. 

• Asociacións de Mulleres: 

� En Ribadeo existen  catro asociacións de  mulleres coas que 

se colabora activamente, na organización das actividades.( 

Asociación de mulleres rurais, Asociacición de Viúvas, Amas 

de casa e Colectivo 8 de marzo) 

� O Concello de Ribadeo ten sobre 54 asociacións( culturais, 

deportivas, veciñais...) as que informamos de todos os actos 

organizados polo CIM. 

� Consello Municipal da Muller, ven a ser un órgano de 

participación das mulleres con recoñecemento institucional, e 

que queremos convertilo no órgano dinamizador das políticas 

sobre mulleres. 

• Relacións cos Sindicatos, Asociacións de Empresarios, Centro 

Comercial Aberto do Concello de Ribadeo. 

• Relación co Centro de Saúde de Ribadeo, xa que debemos de estar 

en constante coordenación. 

• Relación directa cos Centros Educativos ubicados no Concello, ben 

mediante a súa equipa directiva ou ben mediante a orientadora do 

centro. 
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6. RELACIÓNS COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

As relacións cos meios de comunicación  son boas, nós transmitímoslles 

información a meio de notas de prensa ou cando  o consideramos oportuno 

convocamos roldas de prensa, e o trato ven a ser bón. 

Os meios cos que traballamos, que por outro lado son os existentes: 

- Xornais: 

•••• La Voz De Galicia – edición A Mariña 

•••• El Porgreso- edición A Mariña 

•••• Semanario de caracter local- A Comarca 

•••• La Nueva España 

•••• Semanario de carater gratuíto, “Gratis” 

 

Radios: 

•••• Radio Cope 

•••• Onda Cero 

•••• Ort Ser ( Asturias e Viveiro) 

 

 

- Teles: 

•••• Localia 

•••• ORT  

•••• TVG- Delegación da Mariña. 
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7. FORMACIÓN CONTINUA DO PERSOAL DO CIM: relación d e 

asistencias  

���� Avogada: 

� Xornada formativa: Últimas modificacións lexislativas nas 

medidas de protección integral ás vícitmas de violencia de 

xénero- Organizada polo Servizo Galego de Igualdade. 8h ( 

30 xaneiro de 2007) 

� Xornada formativa dos Bancos de Tempo-Organizada pola 

Consellería de Traballo- 6h ( 2 de marzo de 2007) 

� A educación en igualdade. Organizado pola ASPG e o 

Concello de Santiago.- 20H- ( 9, 10 e 11 de marzo de 2007) 

� Congreso Internacional de Feminismo- ( 23, 24 e 25 de 

marzo de 2007).  

� Curso da sinatura electrónica ( 6 até o 10 de agosto)- 20h- 

Conselleria de Innovación e Industria. 

� Curso de linguaxe galega adminsitrativo, nivel medio.EGAP 

.75h  

� Xornada das traballadoras do fogar –SGI ( 28 de outubro 

de 2007) 

� Curso de violencia de xénero. Secretaria  Xeral de 

Igualdade. 20 H  ( 31 de outubro,2 e 5 de novembro de 

2007).  

� I Congreso internacional de violencia de xénero. 20 H  . 

Secretaria Xeral de igualdade. ( 15, 16 e 17 de novembro) 
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� Psicóloga  

� Curso de violencia de xénero. Secretaria  Xeral de 

Igualdade. 20 H  ( 5 , 6 e 7 de novembro de 2007) 

� Xornada  Formativa: Os programas de Educación Familiar a 

debate: Novos retos, 17 de decembro de 2007 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

� PUBLICIDADE CAMPAÑAS- MATERIAL GRÁFICO. 
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