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SAÚDA

Querida veciñanza.

A igualdade entre mulleres e homes non é unha realidade na 
nosa sociedade. A discriminación por razón de xénero aínda está 
lonxe de desaparecer e cousas como a fenda salarial, o teito de 
cristal, a carga dos coidados ou as violencias machistas son a 
constatación do traballo que queda por facer. 

O I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 
do Concello de Cedeira é a ferramenta que imos utilizar dende 
a nosa localidade para seguir traballando nos vindeiros anos en 
conseguir unha igualdade efectiva e real na nosa vila.

Este documento está construído dende a participación cidadá, 
representada na voz das asociacións veciñais, culturais e depor-
tivas, dos centros educativos e das ANPAS, do persoal do Conce-
llo de Cedeira e dalgunha das nosas veciñas.

Grazas polo voso tempo e polo voso compromiso neste proxecto.

Magdalena Pérez Villar 
Concelleira de Servizos Sociais e Igualdade
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PRINCIPIOS

Transparencia
Resultado dun traballo conxunto e participado.

Enfoque preventivo
Anticipación das problemáticas relacionadas coa desigualdade 
de xénero e a violencia machista, evitando o seu agravamento.

Transversalidade de xénero
Incorporación transversal da perspectiva de xénero no traballo 
das diferentes áreas técnicas municipais para facer efectiva a 
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Non discriminación por razón de xénero
Erradicación de calquera forma de discriminación baseada no 
sexo ou xénero da persoa.

Actuación ante a violencia machista
Identificación e recoñecemento do carácter estrutural das dis-
tintas formas que adopta a violencia machista, sexa de forma 
directa ou simbólica.

Coeducación
Promoción dun modelo pedagóxico non sexista e inclusivo que 
aposte pola diversidade das persoas e permita o desenvolve-
mento das súas capacidades sen limitacións baseadas no sexo, 
no xénero ou na orientación sexual.

Enfoque interseccional
Supón ter en conta a diversidade de identidades, contextos e cir-
cunstancias que afectan ás vidas femininas e masculinas, tendo 
en conta as discriminacións múltiples.

Corresponsabilidade e centralidade da vida
Recoñecemento da ética dos coidados como valor social e a co-
rresponsabilidade de mulleres e homes no exercicio dos diferen-
tes traballos que garanten a vida humana.

Participación paritaria
Desenvolvemento de procesos participativos que teñan en con-
ta a participación equilibrada de mulleres e homes.

Recoñecemento e posta en valor da diversidade
Supón recoñecer o valor da diversidade tanto en relación ás 
identidades de xénero coma na orientación sexual das persoas.





COMO SE FIXO 
O I PLAN DE IGUALDADE 

DO CONCELLO DE CEDEIRA?
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Como se fixo o plan?

COMO SE FIXO O I PLAN DE IGUALDADE DO CONCELLO DE CEDEIRA?

O I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e 
Homes do Concello de Cedeira partiu dun proceso aberto e 
participativo, con espazos para o debate e a reflexión nos que 
tomaron parte o persoal político, o persoal técnico, represen-
tantes da comunidade educativa e representantes do tecido 
asociativo e veciñal. 

O proceso dividiuse en 2 fases:

Para canalizar a participación dos diferentes axentes, creáron-
se espazos de participación a través de mesas de traballo. 
Un total de 3 mesas para elaborar a diagnose de situación e 
1 máis para validar as medidas a desenvolver polas distintas 
áreas técnicas entre 2021 e 2024. 

Para completar a diagnose de xénero, empregaronse datos 
estatísticos procedentes de organismos oficiais. Ademais, 
aplicouse unha enquisa online dirixida á totalidade do persoal 
que traballa no Concello de Cedeira. 

FASE I

DIAGNOSE
de situación

en materia de
igualdade entre

mulleres
e homes

FASE II

PLANIFICACIÓN
colaborativa
do I Plan de

Igualdade do
Concello de

Cedeira

DIAGNOSE

3 mesas
de traballo

1 enquisa
online

Datos
estatísticos

planificación

1 mesa
de traballo

Comisión
de igualdade

Devolución
á comunidade
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Como imos traballar?

[COMO IMOS TRABALLAR?]

A primeira medida adoptada no marco do I Plan de Igualdade 
de Oportunidades entre Mulleres e Homes é a creación dun-
ha Comisión Permanente que velará polo cumprimento das 
diferentes acción propostas.

As 49 medidas propostas no plan de igualdade quedan orga-
nizadas en 6 grandes áreas de traballo: 

    1. Transversalidade de xénero na administración municipal. 

    2. Educación e mocidade.

    3. Emprego e formación.

    4. Benestar social, conciliación e corresponsabilidade. 

    5. Participación social, cultura e deportes. 

    6. Prevención e atención integral da violencia de xénero.

comisión permanente
de igualdade de oportunidades

entre mulleres e homes

6 áreas
de traballo
municipal

49
medidas

Informe de
seguimento

anual
1 reunión

ao semestre
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Resultados da diagnose

PRINCIPAIS RESULTADOS DA DIAGNOSE

A continuación presentamos os principais resultados da diag-
nose levada a cabo, a cal ofrécenos  información relevante, 
desde un enfoque de xénero, da situación do Concello de Ce-
deira, nos ámbitos que se recollen a continuación: 

[CONTEXTO DEMOGRÁFICO]
O Concello de Cedeira conta cunha poboación de 6640 per-
soas (IGE, 02-01-2020), das cales 3292 son homes e 3348 son 
mulleres. As mulleres representan o 50,4% da poboación total. 

DIAGNOSE
i plan de

igualdade

Contexto
demográfico

Contexto
laboral

Contexto
de benestar

social

Contexto
educativo
e cultural

Contexto
deportivo e de

participación social

Violencia
machista

Contexto de
administración

local

6640
PERSOAS

3292 3348
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Resultados da diagnose

Cedeira presenta unha pirámide poboacional con forma re-
gresiva ou de bulbo, unha consecuencia directa da baixa taxa 
de natalidade.

As mulleres foron retrasando a idade media na que son nais. 
Se en 1998 se situaba maioritariamente entre os 25 e os 34 
anos; en 2008 pasou a concentrarse maiormente entre os 35 
e os 39 anos e no 2018 entre os 40 e os 44. 

As mulleres predominan entre a poboación maior de 64 anos. 
E particularmente a partir dos 85 anos, onde un 7,5% da po-
boación son mulleres fronte ao 4% de homes.  

O índice de dependencia global* aumentou de forma signifi-
cativa desde o ano 2002.

INDICE DE DEPENDENCIA GLOBAL

ANO 2002 50,53 58,62

ANO 2019 60,64 71,51

  
*refire a relación entre os grupos de poboación potencial-
mente dependentes (poboación menor de 15 anos e poboa-
ción maior de 64 anos) e o grupo de poboación en idade 
potencialmente activa (poboación entre 15 e 64 anos).

[CONTEXTO LABORAL]

+85
ANOS

4% 7,5%

AFILIACIÓNS
SEGURIDADE

SOCIAL

1129 936
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Resultados da diagnose

Os homes superan ás mulleres no nº de afiliacións á segurida-
de social, según datos de xuño de 2020, con 1129 homes e 936 
mulleres afiliadas.

Os datos de rexistros no desemprego tamén amosan unha di-
ferenza entre mulleres e homes. Así, no ano 2019, fronte aos 151 
homes apuntados no paro, o exercicio pechou con 202 mulleres. 

As mulleres son maioría entre as persoas paradas de longa 
duración. No ano 2017, fronte a 62 homes nesta situación ato-
pamos 109 mulleres. 

Os homes acumulan un maior número de contratacións in-
definidas, namentres na contratación temporal, particular-
mente desde 2017, hai unha maior incidencia feminina.

[CONTEXTO DE BENESTAR SOCIAL]
O número de mulleres en situación de discapacidade é supe-
rior ao de homes, sobre todo entre as persoas que teñen un 
grao de discapacidade do 75% ou superior nas tres tipoloxías 
–física, psíquica e sensorial-. 

O servizo de axuda no fogar está feminizado. A totalidade das 
traballadoras son mulleres e o 78% das persoas usuarias aten-
didas tamén. 

A maior precariedade a nivel laboral que soportan as mulleres 
ten un impacto nas pensións. De feito, no ano 2019 a media 
das pensións dos homes situábase en 1.011,51€ e a das mulle-
res en 737,48€. 

PERSOAS
PARADAS

151 202

PENSIÓNS
€€€

1.011,51 737,48
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Resultados da diagnose

[CONTEXTO EDUCATIVO E CULTURAL]
O Concello de Cedeira mantén unha colaboración perma-
nente coa comunidade educativa para o impulso de activi-
dades relacionadas coa promoción da igualdade de xénero e 
a prevención da violencia machista. Neste eido, destácase a 
necesidade de sensibilizar ao conxunto da veciñanza e á pro-
pia rapazada sobre o respecto á diversidade sexual, tanto en 
relación á orientación sexual coma en relación á identidade 
de xénero; igualmente, é importante incorporar unha mirada 
intercultural que facilite tecer pontes entre as diferentes cul-
turas presentes nos centros educativos. 

Unha cuestión destacada nas mesas de traballo garda rela-
ción coa segregación horizontal nos estudos de formación 
profesional, cunhas altas taxas de masculinización nos estu-
dos de electromecánica. 

A nivel cultural destácase o reto de implicar en maior medida 
aos homes na participación da vida cultural de Cedeira, pois 
tanto como público asistente, coma nas asociacións desta na-
tureza as mulleres teñen maior presenza. 

[CONTEXTO DEPORTIVO E DE PARTICIPACIÓN SOCIAL]
A participación nas actividades deportivas dirixidas a público 
adulto está feminizada. Os homes participan fundamental-
mente no pádel e no tenis. 

As escolas deportivas dirixidas ás crianzas presentan o pouso 
dos estereotipos e roles de xénero, pois atopamos unha prác-
tica segregada en base ao sexo. Por exemplo, a ximnasia rít-
mica segue a ser unha actividade considerada de nenas. 

Desde a área de deportes non se desenvolve ningún progra-
ma específico para promover a igualdade de xénero ou previr 
a violencia machista no eido deportivo. 

A nivel de tecido asociativo, a participación nas diferentes aso-
ciacións veciñais e culturais presenta unha situación desigual 
en función da natureza das distintas asociacións.
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Resultados da diagnose

[VIOLENCIA MACHISTA]
Os datos oficiais dispoñibles corresponden co Partido Xudicial 
de Ortigueira, integrado polos concellos de Mañón, Ortiguei-
ra, Cariño, Cedeira, Cerdido e Moeche; non sendo posible des-
agregar ao nivel municipal.

Desde o ano 2009 o número de denuncias por violencia ma-
chista sitúase por riba das 15 anuais até o ano 2019; destacan-
do os anos 2014, 2016 e 2017 como os de maior número de 
casos, chegando aos 32.

No ano 2020, a emerxencia sanitaria xerada pola COVID-19, e 
as consecuentes medidas como o confinamento domicilia-
rio, tivo un forte impacto no número total de denuncias, re-
ducindo até 5 as denuncias reportadas no primeiro semestre 
do ano. Estas cifras evidencian a maior vulnerabilidade das 
mulleres en situación de violencia machista e as dificultades 
que atoparon para poder deixar aos seus agresores e comezar 
unha nova vida libre de violencia nun contexto social marcado 
pola pandemia e as súas secuelas a nivel sanitario, económico 
e social. 

O número de ordes de protección solicitadas por mulleres en 
situación de violencia de xénero no contexto de parella, desde o 
ano 2009 adoitan situarse por riba de 10.

O Centro de Información á Muller (CIM) de Ortigueira é o re-
curso de referencia para Cedeira, neste senso, destácase a im-
portancia de manter unha relación fluída e coordinada para 
mellorar a atención ás veciñas que podan atoparse nunha si-
tuación de violencia machista. 





QUE IMOS 
FACER?
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Que imos facer?

QUE IMOS FACER?

[ÁREA 1] 
TRANSVERSALIDADE DE XÉNERO NA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

OBXECTIVOS:
Integrar o enfoque de xénero de maneira trans-
versal en tódolos departamentos e concellarías. 
Mellorar a formación do persoal técnico e políti-
co en materia de igualdade de xénero e preven-
ción da violencia machista. 

1.1. Creación da Comisión Permanente de Igualdade entre 
Mulleres e Homes

1.2. Programa formativo dirixido ao persoal técnico municipal 
en cumprimento do Decreto 70/2017

1.3. Revisión das taxas municipais desde un enfoque de xénero

1.4. Deseño e uso dunha guía sobre incorporación da linguaxe 
inclusiva e non sexista

1.5. Campaña para a posta en valor das profesionais que traba-
llan no Concello de Cedeira

1.6. Protocolo de actuación ante situacións de acoso sexual e/
ou por razón de sexo

1.7. Instalación de espazos de aseo persoal para mulleres nas 
áreas municipais masculinizadas

1.8. Análise e planificación dos orzamentos municipais inte-
grando un enfoque de xénero
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Que imos facer?

PERSOAL

MEDIO-
AMBIENTE

OBRAS

SERVIZOS
SOCIAIS

EDUCACIÓN

MOCIDADE

TURISMO

CULTURA

DEPORTES
PARTICIPACIÓN

8 accións
orzamento
0 - 13.000 € 
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Que imos facer?

[ÁREA 2] 
EDUCACIÓN E MOCIDADE

OBXECTIVOS:
Promover a cultura da igualdade de xénero entre 
as rapazas e os rapaces desde idades temperás. 
Involucrar á mocidade na prevención da violen-
cia machista ofrecendo modelos afectivos basea-
dos no bo trato. 

2.1.
Colaboración continuada coa comunidade educativa no 
desenvolvemento de actividades que promovan a igualda-
de de xénero

2.2. Creación dunha plataforma de participación para a infan-
cia e a mocidade que abandeire a igualdade de xénero

2.3. Transversalidade do enfoque de xénero/lgtbi nas activida-
des dirixidas á infancia e á mocidade

2.4. Conmemoración do 28 de xuño, Día do Orgullo LGTBI, cun 
programa de actividades de sensibilización

2.5. Colocación de contedores de hixiene feminina (incluída a 
copa menstrual) no Centro de Ocio Xuvenil

2.6. Continuación do servizo madrugadores en colaboración 
coa ANPA Picapeixe

2.7. Acción para transformar o patio do CEIP Nicolás del Río 
nun espazo inclusivo e coeducativo

2.8. Acción para visibilizar masculinidades non hexemónicas e 
ofrecer referentes alternativos aos rapaces e homes

2.9. Paridade e integración nos espazos participativos da moci-
dade, como o Centro de Ocio Xuvenil

2.10. Integración transversal do enfoque intercultural nas ac-
cións programas para promover a igualdade de xénero
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CULTURAEDUCACIÓN

SERVIZOS
SOCIAS

MOCIDADE

10 accións
orzamento
0 - 16.500 € 

Que imos facer?
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[ÁREA 3] 
EMPREGO E FORMACIÓN

OBXECTIVOS:
Promover o emprego feminino para unha maior 
inserción sociolaboral das mulleres, con especial 
atención ás mulleres inmigrantes. 
Favorecer o emprendemento feminino. 
Avanzar na erradicación da segregación hori-
zontal por sexo nas profesións. 
Pór en valor as profesións feminizadas, especial-
mente aquelas relacionadas cos coidados. 

3.1. Axudas para promover o emprendemento feminino

3.2. Formación para favorecer o emprendemento feminino

3.3. Incorporación de mulleres en sectores profesionais mascu-
linizados

3.4. Incorporación de homes en sectores profesionais feminizados

3.5. Programa de apoio á busca de emprego dirixido a mulle-
res inmigrantes

3.6.
Formación e capacitación profesional de mulleres para 
participar en procesos selectivos relacionados con obras ou 
medioambiente

3.7.
Campaña local para pór en valor as profesións feminizadas 
que sosteñen a vida humana (relacionadas cos coidados, 
coa alimentación…)

Que imos facer?
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EDUCACIÓNEPREGO

SERVIZOS
SOCIAIS

MEDIO-
AMBIENTE

7 accións
orzamento
0 - 19.000 € 

Que imos facer?
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[ÁREA 4]
BENESTAR SOCIAL, CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

OBXECTIVOS:
Garantir unhas condicións de vida dignas para 
as veciñas de Cedeira, poñendo o benestar das 
persoas no centro das políticas municipais. 
Facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e 
laboral das familias cedeiresas. 
Promover a corresponsabilidade involucrando 
aos homes nos coidados. 

4.1.
Escola de familias para promover a coeducación e mo-
delos de crianza que rompan cos estereotipos e roles de 
xénero tradicionais

4.2. Programa de conciliación da vida persoal, familiar e laboral 
en períodos vacacionais non lectivos

4.3. Estudo da accesibilidade no concello de Cedeira para facili-
tar a vida das persoas con mobilidade reducida

4.4.
Campaña municipal dirixida aos homes para promover a 
corresponsabilidade nos coidados e modelos de masculi-
nidades non hexemónicas

URBANISMO

SERVIZOS
SOCIAIS

EDUCACIÓN

CULTURA

4 accións
orzamento
0 - 11.000 € 

Que imos facer?
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[ÁREA 5]
PARTICIPACIÓN SOCIAL, CULTURA E DEPORTES]

OBXECTIVOS:
Promover a igualdade de oportunidades na 
práctica deportiva entre mulleres e homes, elimi-
nando estereotipos e roles de xénero. 
Integrar o enfoque de xénero na programación 
cultural. 
Favorecer a participación paritaria a nivel local. 

5.1. Actividades nas que se visibilice o papel das deportistas 
locais (Ex. Campaña polo 25N contra a violencia machista)

5.2. Ximnasia en familia, oferta de actividades deportivas para-
lelas dirixidas a público adulto e a crianzas

5.3. Datos desagregados por sexo en xestión de públicos e 
programación cultural

5.4. Transversalidade do enfoque de xénero e LGTBI nos conti-
dos de toda a programación cultural

5.5. Catálogo Lila na biblioteca municipal de Cedeira que inte-
gre un fondo de literatura feminista actualizado

5.6. Recuperación e posta en valor das fontes públicas ou lava-
doiros

5.7. Proposta de participación no PXOM contando cunha mesa 
de traballo específica de mulleres

5.8. Festa do deporte para promover a práctica deportiva libre 
de estereotipos e roles de xénero

5.9. Campaña municipal dirixida aos homes para promover a 
súa participación nas actividades culturais

5.10. Aumento da programación cultural nas diferentes parro-
quias do Concello de Cedeira

5.11. Posta en valor do patrimonio cultural local impulsado por 
mulleres, como os San Andresiños

Que imos facer?
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DEPORTES

CULTURASERVIZOS
SOCIAIS

MOCIDADE
MEDIO-

AMBIENTE

11 accións
orzamento
0 - 21.000 € 

Que imos facer?
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[ÁREA 6]
PREVENCIÓN E ATENCIÓN INTEGRAL DA VIOLENCIA MACHISTa

OBXECTIVOS:
Difundir os recursos e servizos municipais para a 
prevención e atención da violencia machista. 
Desenvolver actuacións que garantan a preven-
ción da violencia machista, con especial aten-
ción á violencia sexual. 

6.1. Creación dun grupo de acción local para o apoio e acom-
pañamento a vítimas de violencia machista

6.2.
Difusión dos servizos do Centro de Información ás Mulle-
res de Ortigueira e dos seus recursos, entre as veciñas de 
Cedeira

6.3. Protocolo municipal para coordinar a actuación ante posi-
bles casos de violencia machista no Concello de Cedeira

6.4. Servizo de transporte público para as veciñas que teñan 
que acudir ao CIM de Ortigueira

6.5.
Accións para conmemorar o 25N, Día Internacional da loita 
contra a Violencia Machista e o 8M, Día Internacional da 
Muller Traballadora

6.6.
Formación en materia de prevención da violencia sexual e 
da violencia machista dun grupo voluntario para a aten-
ción nun Punto Violeta

6.7. Revisión e mellora da iluminación da vía pública para unha 
maior seguridade nos desprazamentos a nivel local

6.8.
Punto Violeta para a prevención e atención de situacións 
de abuso sexual no ocio nocturno, con especial atención ás 
festas e festivais locais

6.9.
Campaña municipal para a prevención da violencia ma-
chista no comercio local e na hostalaría e restauración de 
Cedeira

Que imos facer?
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SERVIZOS
SOCIAIS

CULTURAMEDIO-
AMBIENTE

TURISMO
SEGURIDADE

CIDADÁ

9 accións
orzamento
0 - 19.000 € 

Que imos facer?
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I Plan de Igualdade de CedeiraAvaliación e seguimento

AVALIACIÓN E SEGUIMENTO

O seguimento e avaliación do I Plan de Igualdade de Opor-
tunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Cedeira 
correspóndelle á Comisión Permanente de Igualdade de 
Oportunidades entre Mulleres e Homes. 

O funcionamento da comisión contará cun regulamente 
interno onde se concreta a seguinte información: 

Elaboración das convocatorias e ordes do día. 

Periodicidade das sesións ordinarias (mínimo 
unha sesión semestral).

Convocatoria de sesións extraordinarias.

Obrigatoriedade dunha sesión anual para ela-
borar un informe do grao de cumprimento das 
medidas e dos diferentes indicadores asociados.

Ademais, cada área técnica contará cun sistema de rexistro 
de información relativa aos indicadores de seguimento e 
impacto de cada unha das accións contempladas no plan 
de igualdade. O resultado destes rexistro será aportado, no 
tempo e forma correspondente, para a celebración das reu-
nións ordinarias (ou extraordinarias) da Comisión Permanen-
te de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 
do Concello de Cedeira. 



Febreiro 2021
Asistencia técnica: 
Arabías S.Coop.Galega

Deseño e maquetación: 
María Álvarez “Yupiyeyo”.

Supervisión e coordinación técnica: 
Concellería de Servizos Sociais e Igualdade. 

Financia: 
Concello de Cedeira.
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