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1. INTRODUCIÓN
Os plans de igualdade son ferramentas útiles de planificación estratéxica, nos cales se formula
unha programación estable en materia de igualdade e de prevención das violencias machistas,
algo que beneficia directamente o desenvolvemento de políticas públicas de igualdade nas
administracións .
O III Plan de Igualdade do Concello de Betanzos é o resultado da aposta do goberno municipal
por traballar a favor das políticas de igualdade de xénero. Desta maneira, inténtase ofrecer unha
resposta integradora fronte ás desigualdades que na actualidade aínda existen entre mulleres e
homes.
O III Plan de Igualdade foi aprobado por unanimidade no pleno do 30 de outubro de 2017.
Artellouse ao redor de 5 liñas estratéxicas: transversalidade, participación, sensibilización,
apoderamento e diversidade. Contou con 26 obxectivos operativos e 109 accións que se
vertebraron en 7 áreas de actuación principais: Concienciación e sensibilización, Apoderamento e
participación social, Educación e prevención, Emprego, conciliación e formación, Calidade de vida,
saúde e benestar, Prevención da violencia de xénero e Cultura, deporte, turismo e xuventude.
Unha vez desenvolvidas as avaliacións intermedias do plan de igualdade, procédese a realizar
neste documento a avaliación final, que ten en conta o compendio de obxectivos e accións de
todo o período executivo, e que trata de identificar os puntos fortes e os aspectos de mellora do
mesmo, de cara a elaborar un IV Plan de Igualdade, a partir do ano 2022.
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2. CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS E SISTEMA DE INDICADORES.
Neste apartado realízase un resumo dos principais indicadores de avaliación que se tiveron en
conta na avaliación final do III Plan de igualdade, para cada un dos obxectivos propostos en
devandito plan.
Dos 26 obxectivos xerais formulados, o 100% dos mesmos foron abordados a través das
diferentes accións realizadas. A continuación detállase o sistema de indicadores de xeito
pormenorizado.
Área de actuación 1: Concienciación e sensibilización social.
Obxectivo 1.1. Promover a igualdade a través de accións de sensibilización á cidadanía buscando
a colaboración de toda a sociedade, mulleres e homes.
Nª campañas de sensibilización propias: 7
Nª campañas de sensibilización doutras entidades a divulgar:35
Nº de materiais de igualdade: 11
Nº de cartaces elaborados: 30
Nº de actuacións de difusión: 914
Nº de actos con motivo do Día Internacional da Muller: 25
Nº persoas participantes nos actos do Día da Muller: 853
Nª seguidoras/es do facebook Betanzos Igualdade: 965
Nº de actividades en defensa da diversidade: 15
Nº de boas prácticas en igualdade difundidas: 4
Obxectivo 1.2. Investigar para a igualdade, promover a investigación sobre o papel da muller no
municipio e difundir os estudos realizados.
Nº de estudos realizados: 3
Nº de estudos difundidos: 3
Obxectivo 1.3. Premiar a igualdade, valorar a traxectoria de mulleres loitadoras que desafiaron os
valores tradicionais ou que destacan polos seus logros ou pola súa profesión.
Nº de premios concedidos: 10
Nº de persoas asistentes: 74
Obxectivo 1.4. Dar a coñecer á veciñanza o compromiso que supón o III Plan de igualdade a
través da súa difusión e posta en marcha.
Nº de actuacións externas de difusión: 41
Obxectivo 1.5. Promover os valores da igualdade entre o persoal municipal, sensibilizar desde a
Administración local con exemplos que clarifiquen boas prácticas
Nº de actuacións internas de difusión: 10
Nº de reunións de coordinación: 12
Obxectivo 1.6. Incorporar as necesidades e intereses das mulleres no deseño e implementación
de todas as políticas da administración local
Nº de espazos deseñados tendo en conta a perspectiva de xénero: 1
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Área de actuación 2: Empoderamento e participación social.
Obxectivo 2.1. Incentivar a participación das mulleres na vida municipal e impulsar o
asociacionismo, áreas específicas de muller nas asociacións mixtas e creación de novas
asociacións de mulleres ou de homes pola igualdade.
Nº de asesoramentos en asociacionismo feminino: 6
Nº de colaboracións con asociacións a favor da igualdade: 11
Obxectivo 2.2. Favorecer o empoderamento feminino e a visibilidade social da muller.
Nº de actividades de empoderamento: 7
Nº de mulleres participantes: 82
Nº de actividades de alfabetización dixital: 26
Nº de mulleres participantes: 165
Obxectivo 2.3. Facilitar a integración social das mulleres pertencentes a grupos de especial
vulnerabilidade.
Nº de mulleres informadas: 43
Nº de actuacións realizadas: 8
Área de actuación 3: Educación e prevención.
Obxectivo 3.1. Colaborar cos centros educativos para promover o valor da igualdade de trato e de
oportunidades nos diferentes niveis educativos (escola infantil, colexios e institutos).
Nº de actividades desenvolvidas: 47
Nº de alumnado participante: 3650
Obxectivo 3.2. Traballar estreitamente cos equipos directivos dos centros educativos e propoñer
que o profesorado dedique algunha das súas clases a igualdade e coeducación.
Nº de reunións de coordinación cos centros educativos: 10
Nº de reunións de coordinación coas ANPAS: 4
Obxectivo 3.3. Incluír a coeducación e a igualdade como parte integrante e fundamental dos
campamentos municipais durante as vacacións escolares.
Nº de actuacións coeducativas: 15
Nº de participantes: 1.580
Obxectivo 3.4. Sensibilizar ás familias sobre a promoción da educación en igualdade entre os
seus fillos e fillas e a corresponsabilidade.
Nº de nais e pais participantes da Escola de Nais e Pais: 30
Nº de horas impartidas na Escola de Nais e Pais en materia de igualdade: 22
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Área de actuación 4: Emprego, conciliación e formación.
Obxectivo 4.1. Mellorar as competencias profesionais das mulleres para facilitar a inserción laboral
dende unha perspectiva igualitaria e mellorar as súas posibilidades de contratación.
Nº de mulleres no servizo de orientación laboral municipal: 2.287
Nº de mulleres participantes en competencias clave: 23
Nº de mulleres participantes en Garantía Xuvenil: 349
Obxectivo 4.2. Promover o emprendemento entre as mulleres, mediante a difusión de ideas
impulsadas por elas e o incentivo para que outras poñan en marcha o seu negocio.
Nº de asesoramentos de emprendemento feminino: 9
Nº de mulleres premiadas pola súa andadura emprendedora: 46
Nº de encontros entre mulleres emprendoras: 4
Obxectivo 4.3. Fomentar entre a poboación betanceira a conciliación da vida familiar e laboral
dende unha perspectiva de xénero.
Nº de familias beneficiarias dos campamentos de conciliación municipais: 141
Nº de participantes dos campamentos de conciliación municipais: 532
Nº de nenas participantes dos campamentos de conciliación municipais: 237
Nº de nenos participantes dos campamentos de conciliación municipais: 295
Nº de familias beneficiarias da Escola Infantil Municipal: 196
Nº de alumnos na Escola Infantil Municipal: 127
Nº de alumnas na Escola Infantil Municipal: 121
Nº de guías de conciliación entregadas a familias: 400
Nº de alumnado en comedor e madrugadores: 1.796
Obxectivo 4.4. Potenciar a perspectiva de xénero no acceso ao emprego público municipal.
Nº de procesos selectivos nos que se incorpora temario de igualdade: 16
Nº de tribunais paritarios: 16
Área de actuación 5: Calidade de vida, saúde e benestar.
Obxectivo 5.1. Apoiar o desenvolvemento da saúde integral e o benestar emocional das mulleres
coa promoción de prácticas saudables.
Nº de actividades colectivas con mulleres: 6
Nº de programas saudables dirixidos a mulleres:4
Nº de mulleres participantes no Obradoiro de estimulación cognitiva: 51
Obxectivo 5.2. Mellorar a calidade das mulleres maiores ou dependentes
Nº de mulleres atendidas no Servizo de Axuda no Fogar: 132
Obxectivo 5.3. Mellorar a calidade de vida das mulleres coidadoras.
Nº de préstamos de axudas técnicas a coidadoras: 14
Nº de obradoiros dirixidos a mulleres coidadoras: 2
Nº de mulleres asistentes ao obradoiro para mulleres coidadoras: 45
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Área de actuación 6: Violencia de xénero.
Obxectivo 6.1. Previr a violencia de xénero en todas as súas modalidades e manifestacións,
implicando a toda a comunidade, mediante accións de rexeitamento cara a violencia e de
sensibilización social.
Nº de campañas propias de violencia de xénero: 3
Nº de campañas de violencia de xénero difundidas: 16
Nº de cartaces na campaña Betanzos en Negro: 1.300
Nº de materiais na campaña Betanzos en Negro: 12.500
Nº de entidades participantes na campaña Betanzos en Negro: 380
Nº de mulleres participantes na campaña Betanzos en Negro:320
Nº de homes participantes na campaña Betanzos en Negro: 60
Nº de persoas participantes nas concentracións do 25 N: 430
Nº de alumnado participante nos actos do 25N: 950
Nº de obradoiros realizados nos centros educativos sobre violencia machista: 13
Nº de alumnado participante nos obradoiros sobre violencia machista: 1.600
Nº de actos en repulsa do asasinato de mulleres: 6
Obxectivo 6.2. Ofrecer unha atención integral ás vítimas de violencia de xénero.
Nº de mulleres atendidas por violencia de xénero: 35
Nº de menores atendidos por causa da violencia de xénero: 7
Nº de accións de asesoramento xurídico a vítimas de violencia de xénero: 6
Nº de mulleres vítimas de violencia de xénero atendidas psicoloxicamente: 4
Área de actuación 7: Cultura, deporte, turismo e xuventude.
Obxectivo 7.1. Favorecer a presenza e a participación das mulleres na vida social e cultural do
Concello.
Nº de actividades culturais con perspectiva de xénero: 42
Nº de actividades de posta en valor de mulleres autoras: 11
Nº de mulleres participantes na Xuntanza de Labores Artesanais: 1200
Nº de exposicións dedicadas a mulleres: 5
Obxectivo 7.2. Potenciar a inclusión da perspectiva de xénero no deporte e impulsar a
participación e a práctica deportiva das mulleres.
Nº de campionatos deportivos mixtos: 2
Nº de campionatos deportivos con categoría feminina: 3
Obxectivo 7.3. Potenciar a perspectiva de xénero na área de turismo do Concello.
Nº de roteiros de Betanzos en Feminino: 17
Nº de participantes nos roteiros de Betanzos en Feminino: 464
% de participantes mulleres: 85%
% de participantes homes: 15%
Obxectivo 7.4. Fomentar a perspectiva de xénero entre a xuventude betanceira a través do reforzo
do principio de igualdade de oportunidades e a diversidade.
Nº de rapazas asesoradas na OMIX: 200
Nº de actividades relacionadas coa igualdade programadas pola OMIX: 6
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3. AVALIACIÓN DAS ACCIÓNS IMPLEMENTADAS
Das 109 accións que contempla o III Plan de igualdade, no período avaliado de 2017 a 2021,
executáronse 107, polo que destes datos extráese que unicamente 2 accións quedaron sen
realizarse.
Tendo en conta os datos porcentuais, o 98% das accións foron executadas, en contraposición do
2% que quedaron sen realizar.
Nº de accións
programadas

Nº de accións
executadas

Nº de accións non
executadas

% de accións
executadas

% de accións non
executadas

109

107

2

98%

2%

As accións parcialmente executas ou non executadas foron:
• Acción 1.2.1. Realizar avaliacións semestrais do III Plan de Igualdade e estudos sobre a
situación da muller no municipio e darlles difusión. Debido á propia dinámica de
actividades do plan, as avaliacións do mesmo realizáronse de maneira anual, e non
semestral, como nun inicio estaban estipuladas, polo que considérase que esta acción está
parcialmente executada.
• Acción 1.2.2. Realizar informes de impacto de xénero, en principio a políticas reitoras do
municipio como o Plan Xeral de Ordenación Municipal ou os orzamentos, coa intención de
que vaian estendéndose á programación de actividades. Esta medida está sendo
executada no ano 2022, fóra do período avaliado de 2017 - 2021, polo que se considera
como acción non executada.
Por áreas estratéxicas, o número e a porcentaxe de accións acadadas é a que segue:
Área estratéxica

Nº de accións
programadas

Nº de accións
executadas

Porcentaxe de
execución

Área 1: Concienciación e sensibilización social

21

19

90%

Área 2: Empoderamento e participación social.

9

9

100%

Área 3: Educación e prevención.

11

11

100%

Área 4: Emprego, conciliación e formación.

18

18

100%

Área 5: Calidade de vida, saúde e benestar.

15

15

100%

Área 6: Violencia de xénero.

15

15

100%

20

20

100%

109

107

98%

Área 7: Cultura, deporte, turismo e xuventude.
Total

A continuación, achégase unha ficha resumo de cada unha das accións executadas, para unha
avaliación máis pormenorizada:
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

1.1.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Concienciación e sensibilización social.
Promover a igualdade a través de accións de sensibilización á
cidadanía buscando a colaboración de toda a sociedade, mulleres e
homes.
Divulgar entre a cidadanía carteis, campañas, materiais, guías e
recursos en materia de igualdade de xénero, municipais e doutras
institucións.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
2017
2018

2019

☐ Non realizada

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐
☐ Puntual
☐
Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Centros educativos.
Tecido social e asociativo.
Comercios e locais de hostalaría.
Difusión de imaxe gráfica e materiais de iniciativas municipais e
doutras administracións como Xunta de Galicia, Deputación
Provincial da Coruña ou Ministerio de Igualdade, tanto es espazos
físicos como en plataformas dixitais do Concello.
- Nº de cartaces, guías, materias difundidos.
- Nº de actuacións de difusión realizadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Nas anualidades 2020 e 2021 o formato dixital cobrou maior
relevancia na difusión, pola crise sanitaria provocada pola COVID-19.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

1.1.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Concienciación e sensibilización social.
Promover a igualdade a través de accións de sensibilización á
cidadanía buscando a colaboración de toda a sociedade, mulleres e
homes.
Engadir na páxina web unha ligazón “igualdade” para difundir o
traballo do Concello nesta materia, actividades da Concellería de
Muller, os plans de igualdade municipais e as súas avaliacións, etc
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Prensa.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Persoal do Concello de Betanzos.
Situación na web municipal dun espazo onde dotar de contido á area
de igualdade.
- Existencia da ligazón.
- Información subida á web municipal.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Concienciación e sensibilización social.

1.1.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:

Área(s) colaboradoras:

Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:

Actividades de sensibilización polo Día Internacional da Muller (8M),
Día da Nena na Ciencia (11 de febreiro) e outras datas relevantes.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Cultura.
Aula CEMIT.
Biblioteca.
Xuventude.
Turismo.
Centros educativos de infantil, primaria e secundaria.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):

Toda a poboación.
Comunidade educativa.

Indicadores:

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

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

☐ Non realizada

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

☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

As propias das restriccións sanitarias vixentes nos anos 20 e 21.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

1.1.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Concienciación e sensibilización social.
Promover a igualdade a través de accións de sensibilización á
cidadanía buscando a colaboración de toda a sociedade, mulleres e
homes.
Difusión das boas prácticas do Concello en materia de igualdade a
través dos medios de comunicación e da páxina web.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Prensa.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Dar a coñecer na prensa e nas plataformas dixitais, as actividades
municipais de carácter innovador desenvolvidas dende a área de
igualdade
- Nº de actuacións de difusión.
- Presenza nos medios.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Concienciación e sensibilización social.

1.1.5.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:

Programar actividades e divulgar entre a cidadanía carteis,
campañas, materiais, guías e recursos en materia de diversidade,
municipais ou doutras institucións, ao longo de todo o ano pero
especialmente con motivo do día da diversidade o 28 de xuño.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Educación.
Deputación da Coruña.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Toda a poboación.
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

Campañas de sensibilización e actividades educativas e recreativas
con eixo condutor a diversidade afectivo sexual.
- Nº de persoas participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes.
- Nº de entidades colaboradoras.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

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

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

Obxectivo:

Acción:

Concienciación e sensibilización social.

1.1.6.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
2017
2018
☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

☐ Non realizada

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Toda a poboación.
Conversatorio sobre o tema de trata e prostitución por parte de
persoal interdisciplinar e experto no tema.
- Nº de persoas participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Concienciación e sensibilización social.

1.1.7.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:

Programar debates, charlas ou exposicións sobre temas de
actualidade que preocupan especialmente ás mulleres.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Cultura.
Normalización Lingüística.
Aula Cemit.
Xuventude.
2017
2018
☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

☐ Non realizada

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Toda a poboación.
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

Diversas actividades sobre saúde emocional, coidados, violencias
machistas, etc.
- Nº de persoas participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de actividades realizadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Concienciación e sensibilización social.

1.2.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

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

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Toas as áreas.
2017
2018
☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

☐ Non realizada

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Toda a poboación.
As avaliacións realizáronse con carácter anual e non semestral como
se indicaba na medida, polo que se considera que a acción está
parcialmente realizada, é dicir, desenvolvida pero non período
programado inicialmente.
- Nº de persoas participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de actividades realizadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

A propia dinámica das actividades do plan de igualdade fan inviable
as avaliacións semestrais.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Concienciación e sensibilización social.

1.2.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Urbanismo.
Equipos redactores dos plans estratéxicos municipais.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Toda a poboación.
Informe sobre o impacto diferencial que as medidas dun determinado
plan, programa, etc. teñen en mulleres e homes.
Non realizada no período executivo do III plan por cuestións de
xestión organizativa. Sen embargo, estanse a realizar na actualidade,
co comezo do ano 2022, sobre o PXOM e outros plans estratéxicos
municipais.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Concienciación e sensibilización social.

1.2.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

Emitir as estatísticas municipais desagregadas en función do xénero.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Todas as áreas municipais.
2017
2018
☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

☐ Non realizada

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Persoal municipal.
Poboación en xeral.
Contabilizar
por
separado
as
mulleres
e
os
homes
participantes/usuarios de servizos, programas, actividades, etc.
- Nº de estatísticas desagregadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Barreiras na xestión de datos dalgúns departamentos municipais.
Obsolescencia dalgúns programas informáticos que non teñen en
conta a variable sexo de maneira predeterminada.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

1.3.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Concienciación e sensibilización social.
"Premiar a igualdade": valorando a traxectoria de mulleres loitadoras
que desafiaron os valores tradicionais ou que destacan polos seus
logros ou pola súa profesión.
Impulsar o premio Úrsula Meléndez de Texeda destinado a mulleres
cun papel destacado e que promovan valores de igualdade.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade
Alcaldía.
Tecido asociativo.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres con traxectorias destacables en diferentes eidos da
sociedade brigantina.
Acto de conmemoración aberto á cidadanía e entrega de premio á
muller ou ás mulleres premiadas.
- Nº de persoas asistentes.
- Nº de mulleres premiadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Na anualidade 2020, o acto de entrega tivo que ser retrasado pola
promulgación do estado de alarma ao ano 2021.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:
1.4.1.
Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Concienciación e sensibilización social.
Dar a coñecer á veciñanza o compromiso que supón o III Plan de
igualdade do Concello de Betanzos.
Difusión externa do III Plan de igualdade do Concello de Betanzos.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade
Alcaldía.
Tecido asociativo.
Centros educativos.
2017
2018

2019

☐ Non realizada

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Toda a poboación.
Elaboración de materiais do III Plan de Igualdade para difundir entre
a poboación, en web e redes sociais municipais, e na prensa local e
comarcal.
- Nº de materiais entregados.
- Nº de actuacións de difusión realizadas.
- Nº de noticias nos medios de comunicación sobre o III Plan de
Igualdade.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

1.4.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Concienciación e sensibilización social.
Dar a coñecer á veciñanza o compromiso que supón o III Plan de
igualdade do Concello de Betanzos.
Difusión interna entre o persoal do Concello do III Plan de Igualdade
do Concello de Betanzos.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade
Alcaldía.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Persoal municipal do Concello de Betanzos.
Reunións e presentación do III Plan de Igualdade ao cadro de persoal
do Concello de Betanzos.
- Nº de reunións realizadas.
- Nº de actuacións de difusión realizadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

1.5.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Concienciación e sensibilización social.
Promover os valores da igualdade entre o persoal municipal,
sensibilizar desde a Administración local con exemplos que
clarifiquen boas prácticas.
Elaboración dun Plan de igualdade interno de aplicación na
Administración municipal.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Sindicatos con representacón no Concello.
Persoal político do Concello.
Persoal técnico do Concello.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Persoal municipal.
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

Estudo de diagnose e plan de igualdade do cadro de persoal do
Concello de Betanzos.
- Nº de homes que cubriron o cuestionario de percepción.
- Nº de mulleres que cubriron o cuestionario de percepción.
- % de homes que cubriron o cuestionario sobre o total de homes
traballadores no Concello.
- % de mulleres que cubriron o cuestionario sobre o total de
traballadoras no Concello.
- Nº de servizos que realizaron as entrevistas.
- Nº de homes que participaron nas entrevistas.
- Nº de mulleres que participaron nas entrevistas.
- Nº de mulleres que acudiron aos foros de proposición.
- Nº de homes que acudiron aos foros de proposición.
- Nº de medidas acordadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Os traballos do plan interno retrasáronse ata 2021 pola irrupción da
crise sanitaria provocada pola COVID-19.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

1.5.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Concienciación e sensibilización social.
Promover os valores da igualdade entre o persoal municipal,
sensibilizar desde a Administración local con exemplos que
clarifiquen boas prácticas.
Elaboración dunha guía de boas prácticas dixital para a igualdade
para distribuír ao persoal e técnicos/as do Concello.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
2017
2018

2019

☐ Non realizada

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Persoal municipal.
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Guía de boas prácticas difundida dixitalmente entre o persoal do
Concello.
- Nº actuacións de difusión realizadas.
- Alcance da guía.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:

Acción:

1.5.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Concienciación e sensibilización social.
Promover os valores da igualdade entre o persoal municipal,
sensibilizar desde a Administración local con exemplos que
clarifiquen boas prácticas.
Distribuír un manual de linguaxe non sexista entre o persoal e
técnicos/as do Concello, para todas as comunicacións e documentos,
mais cunha especial atención ás notas de prensa, a páxina web e a
cartelería, por estar cara ao público.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Normalización lingüística.
Alcaldía.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Persoal municipal.
Guía de linguaxe inclusiva difundida dixitalmente entre o persoal do
Concello.
- Nº actuacións de difusión realizadas.
- Alcance da guía.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:

Acción:

1.5.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Concienciación e sensibilización social.
Promover os valores da igualdade entre o persoal municipal,
sensibilizar desde a Administración local con exemplos que
clarifiquen boas prácticas.
Emprego de imaxes e mensaxes non sexistas na cartelaría que se
publique desde o Concello para campañas de sensibilización ou para
a publicidade de actividades.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Normalización Lingüística.
Prensa.
Web e redes sociais.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Persoal municipal.
Toda a poboación.
Elaboración de materiais sensibles ao xénero en campañas,
actividades, programas, etc.
- Nº actuacións realizadas.
- Nº de materiais realizados.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:

Acción:

1.5.5.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Concienciación e sensibilización social.
Promover os valores da igualdade entre o persoal municipal,
sensibilizar desde a Administración local con exemplos que
clarifiquen boas prácticas.
Implicar aos medios de comunicación na eliminación da linguaxe
sexista das mulleres, mediante as notas de prensa e as
comunicacións municipais.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Prensa.
Web e redes sociais.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Medios de comunicación.
Elaboración de notas de prensa con linguaxe inclusivo e imaxes non
estereotipadas.
- Nº de notas de prensa inclusivas elaboradas.
- Nº de notas de prensa inclusivas difundidas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

1.5.6.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Concienciación e sensibilización social.
Promover os valores da igualdade entre o persoal municipal,
sensibilizar desde a Administración local con exemplos que
clarifiquen boas prácticas.
Incorporar criterios de igualdade nos procesos de adxudicación e
contratación con empresas por parte do Concello.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Contratación.
Todas as áreas municipais.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Empresas licitadoras.
Cláusulas sociais e de igualdade nos contratos con empresas
externas.
- Tipoloxía de cláusulas.
- Nº de procesos de contratación realizados con estes parámetros.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

1.5.7.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Concienciación e sensibilización social.
Promover os valores da igualdade entre o persoal municipal,
sensibilizar desde a Administración local con exemplos que
clarifiquen boas prácticas.
Incorporar a perspectiva de xénero nas subvencións municipais.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Todas as áreas municipais.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Organismos subvencionados.
Cláusulas sociais e de igualdade nas subvencións municipais.

- Tipoloxía de cláusulas.
- Nº de subvencións concedidas con estes parámetros.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

1.6.1.

Concienciación e sensibilización social.
Incorporar as necesidades e intereses das mulleres no deseño e
implementación de todas as políticas da administración local.
Promover accións e medidas para promover o deseño e uso dos
espazos públicos desde a perspectiva de xénero, especialmente na
eliminación das barreiras arquitectónicas.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:

☐ Realizada

Área(s) colaboradoras:

Obras.

Outros axentes
implicados:

Equipos redactores de proxectos de obra.

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Urbanismo.

2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Toda a poboación.
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Aplicar a perspectiva de xénero no deseño e construción de edificios
e espazos públicos, nomeadamente no relativo á accesibilidade
universal.
- Nº de espazos deseñados tendo en conta a perspectiva de xénero.
- Nº de espazos reformados tendo en conta a perspectiva de xénero.
- Nº de barreiras removidas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

2.1.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:

Empoderamento e participación social.
Incentivar a participación das mulleres na vida municipal e impulsar o
asociacionismo, áreas específicas de muller nas asociacións mixtas e
a creación de novas asociacións de mulleres ou de homes pola
igualdade.
Fomentar o asociacionismo entre mulleres, e prestar apoio e
asesoramento técnico ás novas asociacións.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Participación cidadá.
Servizos Sociais e Igualdade.

Área(s) colaboradoras:
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Toda a poboación.
Fomentar tecido social feminino e asociacións ou colectivos que
traballen a prol da igualdade.
- Nº de asesoramentos realizados.
- Nº de mulleres asesoradas.
- Nº de asociacións/colectivos creadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:

Acción:

2.1.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Empoderamento e participación social.
Incentivar a participación das mulleres na vida municipal e impulsar o
asociacionismo, áreas específicas de muller nas asociacións mixtas e
a creación de novas asociacións de mulleres ou de homes pola
igualdade.
Manter aberta a colaboración da veciñanza a través do Correo da
Igualdade na páxina web do Concello, como canle permanente de
participación e incidencia sobre as políticas municipais.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Informática.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Toda a poboación.
Correo específico a través do cal a cidadanía pode realizar
aportacións e suxestións en materia de igualdade.
- Existencia da ligazón.
- Nº de correos recibidos.
- Tipoloxía de demandas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:

Acción:

2.1.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Empoderamento e participación social.
Incentivar a participación das mulleres na vida municipal e impulsar o
asociacionismo, áreas específicas de muller nas asociacións mixtas e
a creación de novas asociacións de mulleres ou de homes pola
igualdade.
Colaborar coas asociacións (culturais, teatrais, deportivas), para
realizar diferentes actividades de promoción da igualdade e difusión
das actividades que realicen desde as asociacións nesta materia.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Cultura.
Deportes.
Tecido asociativo de Betanzos.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Asociacións do municipio.
Toda a poboación.
Colaboración continuada entre o Concello e as asociacións para
difundir as actividades que estas realicen a prol da igualdade.
- Nº de colaboracións realizadas.
- Nº de actividades realizadas.
- Participantes segundo sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:

Acción:

2.1.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Empoderamento e participación social.
Incentivar a participación das mulleres na vida municipal e impulsar o
asociacionismo, áreas específicas de muller nas asociacións mixtas e
a creación de novas asociacións de mulleres ou de homes pola
igualdade.
Promover a participación das mulleres no desenvolvemento rural e
facilitar o acceso á información e aos recursos públicos e privados
para paliar a situación de desvantaxe xeográfica que padecen.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Participación cidadá.
Tecido social de Betanzos.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Mulleres do ámbito rural.
Asesoramento e realización de actividades con mulleres do ámbito
rural, como a Escola de Apoderamento Feminista (ESPADELA).
- Nº de accións informativas.
- Nº de actividades realizadas.
- Mulleres participantes segundo idade.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:

Acción:

2.1.5.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Empoderamento e participación social.
Incentivar a participación das mulleres na vida municipal e impulsar o
asociacionismo, áreas específicas de muller nas asociacións mixtas e
a creación de novas asociacións de mulleres ou de homes pola
igualdade.
Potenciar a inclusión da perspectiva de xénero e impulsar a
participación das mulleres en todas as áreas da planificación
municipal (urbanismo, medio ambiente, medios de transporte e
comunicación).
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Todas as áreas.
Participación cidadá.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Toda a poboación.
Fomentar mecanismos de participación das mulleres nos proxectos
municipais con participación cidadá.
- Nº de actuacións realizadas.
- Nº de mulleres participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

2.2.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Empoderamento e participación social.
Favorecer o empoderamento feminino e a visibilidade social da
muller.
Facilitar o acceso das mulleres ás novas tecnoloxías para favorecer a
alfabetización dixital e a súa inclusión tecnolóxica.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

Aula Cemit.
Orientación Laboral.
Servizos Sociais e Igualdade.
2017
2018

☐ Non realizada

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

2.2.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Mulleres do municipio.
Actividades e asesoramento dixital a mulleres.

- Nº de actuacións realizadas.
- Nº de mulleres participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Empoderamento e participación social.
Favorecer o empoderamento feminino e a visibilidade social da
muller.
Visibilizar as achegas das mulleres nos todos nos ámbitos e poñer en
valor o seu papel na historia e na actualidade.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Todas as áreas.
2017
2018

2019

☐ Non realizada

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Toda a poboación.
Actividades de difusión da labor, papel, traballo, etc. das mulleres.

- Nº de actuacións de difusión realizadas.
- Nº de actividades realizadas.
- Nº de participantes segundo sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

35

ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

2.3.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Empoderamento e participación social.
Facilitar a integración social das mulleres pertencentes a grupos de
especial vulnerabilidade.
Atender necesidades específicas das mulleres en situación de
especial vulnerabilidade dende a rede ordinaria de Servizos Sociais.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Orientación Laboral.
Servizo de Asesoría Xurídica do Consorcio das Mariñas.
Gabinete de Inserción Socio Laboral do Consorcio das Mariñas.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Mulleres en situacións de especial vulnerabilidade.
Atención de demandas específicas.

- Nº de mulleres atendidas nos distintos servizos.
- Tipoloxía de demanda.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

2.3.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Empoderamento e participación social.
Facilitar a integración social das mulleres pertencentes a grupos de
especial vulnerabilidade.
Informar e difundir os recursos e servizos de axuda existentes para
ás mulleres desde a administración pública e privada.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

Servizos Sociais.
Orientación Laboral.
Igualdade.
2017
2018

2019

☐ Non realizada

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Mulleres en situacións d vulnerabilidade.
Información sobre os recursos e servizos que poden demandar as
mulleres a nivel local e da comunidade autónoma.
- Nº de mulleres informadas.
- Tipoloxía de demanda.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Educación e prevención.

3.1.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade
Alcaldía.
CEIP Francisco Vales Villamarín.
CPR Nuestra Señora del Carmen.
IES Francisco Aguiar.
IES As Mariñas.
ANPAS.

2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Alumnado dos centros de primaria e secundaria.
Reunións coa dirección e/ou servizos de orientación cos centros
educativos de primaria e secundaria e as ANPAS de cara a organizar
de forma conxunta unha programación en materia de igualdade e
prevención das violencias machistas.
- Nº de reunións realizadas.
- Nº persoas participantes segundo sexo.

☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Educación e prevención.

3.1.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Levar a cabo actividades orientadas a promover actitudes favorables
cara a diversificación formativa, para que o alumnado non se guíe por
prexuízos de xénero á hora de elixir a súa profesión ou formación.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade
Alcaldía.
CEIP Francisco Vales Villamarín.
CPR Nuestra Señora del Carmen.
IES Francisco Aguiar.
IES As Mariñas.
2017
2018
2019
☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐ Non realizada

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Alumnado dos centros de primaria e secundaria.
Actividades para unha orientación vocacional libre de estereotipos de
xénero.
- Nº de actividades realizadas.
- Tipoloxía e contido das actividades.
- Nº persoas participantes segundo sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Educación e prevención.

3.1.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Inculcar ao alumnado o espírito crítico sobre o sexismo que pervive
na sociedade analizando escenas ou letras actuais que conteñen
micromachismos.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Comunidade educativa.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Alumnado dos centros de primaria e secundaria.
Programas nos que se traballan os micromachismos e o impacto dos
medios de comunicación nos menores, tales como Publigualdade.
- Nº de actividades realizadas.
- Tipoloxía e contido das actividades.
- Nº persoas participantes segundo sexo.
- Grao de satisfacción de participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Educación e prevención.

3.1.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Comunidade educativa.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Alumnado dos centros de primaria e secundaria.
Inclúense dentro de programas de educación afectivo sexual, de
prevención da violencia de xénero.
- Nº de actividades realizadas.
- Nº persoas participantes segundo sexo.
- Grao de satisfacción de participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Educación e prevención.

3.1.5.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Obradoiros de prevención de drogodependencia baixo a perspectiva
de xénero tanto en primaria como en secundaria.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Unidade de prevención de condutas adictivas.
Alcaldía.
Comunidade educativa.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Alumnado dos centros de primaria e secundaria.
Inclúense dentro da estratexia do Plan Nacional sobre Drogas.
- Nº de actividades realizadas.
- Nº persoas participantes segundo sexo.
- Grao de satisfacción de participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Educación e prevención.

3.1.6.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Seguimento da escolarización de nenas e adolescentes pertencentes
a minorías étnicas ou culturais pouco favorecidas.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Alcaldía.
Comunidade educativa.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Familias desfavorecidas.
Contactos continuados entre o persoal dos Servizos Socais
muniicpais e a comunidade educativa.
- Nº de seguimentos realizados.
- Nº de menores afectados segundo sexo.
- Nº de familias afectadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Educación e prevención.

3.2.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Alcaldía.
Comunidade educativa.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Alumnado de primaria e secundaria.
Realízanse en datas conmemorativas como o Día da Muller e da
Nena na Ciencia ou o 8M.
- Nº de participantes segundo sexo.
- Nº de actividades realizadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Educación e prevención.

3.2.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Alcaldía.
Comunidade educativa.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Alumnado de primaria e secundaria.
Realízanse dentro de programas de prevención da violencia de
xénero e outras violencias machistas.
- Tipoloxía de actividades.
- Nº de participantes segundo sexo.
- Grao de satisfacción do alumnado segundo sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Educación e prevención.

3.3.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Normalización lingüística.
CEIP Francisco Vales Villamarín.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Nenas e nenos con empadroamento en Betanzos de entre 3 e 12
anos.
Elaboración duns contenidos coeducativos mínimos que deben estar
presentes en todas as edicións dos campamentos municipais, tanto
de verán como de nadal.
- Nº de nenas participantes.
- Nº de nenos participantes.
- Tipoloxía dos contidos de coeducación elaborados.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Educación e prevención.

3.4.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Unidade de Prevención de condutas adictivas.
Igualdade.
Centros de ensino.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Familias de Betanzos.
Dentro da Escola de Nais e Pais, ofrecer pautas para unha
coeducación familiar.
- Nº persoas participantes segundo sexo.
- Nº de horas impartidas.
- Tipoloxía das actividfades programadas.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

A imposibilidade de realizar os encontros durante o ano 2020 pola
cirse sanitaria derivada da COVID-19.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Educación e prevención.

3.4.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
CEIP Francisco Vales Villamarín.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Familias de nenas e nenos de entre 3 e 12 anos con empadroamento
en Betanzos.
Programación de actividades de corresponsabilidade e igualdade nas
que as familias das nenas e dos nenos do campamento son
partícipes.
- Nº de familias participantes.
- Tipoloxía das actividfades programadas.
- Material entregado.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.1.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Emprego.
Orientación Laboral.
Servizos Sociais.
Servicio Público de Emprego de Galicia (SPEG).
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Persoas demandantes de emprego.
Obradoiros de formación e capacitación para desenvolver as labores
como Auxiliar de Axuda a Domicilio e Auxiliar en Insitucións.
- Nº de obradoiros realizados.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes.
- Grao de satisfacción desagregado por sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.1.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Orientación laboral baixo a perspectiva de xénero cunha especial
atención ás mulleres con dificultades de inserción laboral.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizo de Orientación Laboral.
Gabinete de Inserción Laboral do Consorcio das Mariñas.
2017
2018
2019
2020
☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Persoas demandantes de emprego.
Atender especificamente as necesidades de mulleres e homes na
busca de emprego.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes.
- Nº de accións de coordinación entre servizos.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.1.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Promover o acceso á formación das mulleres con risco de exclusión
social.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizo de Orientación Laboral.
Gabinete de Inserción Laboral do Consorcio das Mariñas.
Servizos Sociais.
Servizo Público de Emprego (SPEG).
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Mulleres demandantes de emprego.
Atender especificamente as necesidades de formación das mulleres
(Competencias Clave) que se encontran en busca de emprego.
- Nº de mulleres informadas da formación en Competencias Clave.
- Nº de mulleres participantes na formación en Competencias Clave.
- Nº de mulleres que aprobaron a formación.
- Grao de satisfacción coa formación.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.1.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Facilitar o acceso das mulleres menores de 30 anos ao mercado de
traballo.
☐ Realizada

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizo de Orientación Laboral.
Gabinete de Inserción Laboral do Consorcio das Mariñas.
Servizos Sociais.
Servizo Público de Emprego (SPEG).
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Mulleres demandantes de emprego.
Atender especificamente as necesidades de mulleres novas na busca
de emprego.
- Nº de mulleres informadas sobre o Programa de Garantía Xuvenil.
- Nº de mulleres participantes no Porgrama de Garantía Xuvenil.
- Nº de accións de formación realizadas con mulleres novas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.1.5.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Servizo de Orientación Laboral.
Gabinete de Asesoría Xurídica do Consorcio das Mariñas.
Servizo Público de Emprego (SPEG).
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Mulleres demandantes de emprego e empregadas que precisen
asesoramento.
Asesorar dos principais elementos do eido laboral (contratos,
permisos de traballo, medidas de conciliación, etc.).
- Nº de mulleres informadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.1.6.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente
realizada

☐ Non realizada

Emprego.
Servizos Sociais e Igualdade.
Asociacións de empresariado e comerciantes.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Sector empresarial.
Asesorar sobre os incentivos á contratación de mulleres, persoas con
diversidade funcional, etc.
- Nº de actuacións informativas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.1.7.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Emprego.
Orientación Laboral.
Servizos Sociais e Igualdade.
Servicio Público de Emprego de Galicia (SPEG).
Deputación Provincial da Coruña.
Consellería de Emprego da Xunta de Galicia.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Persoas demandantes de emprego.
Obradoiros de formación e capacitación para desenvolver labores
como Auxiliar de Axuda a Domicilio e Auxiliar en Insitucións.
- Nº de obradoiros realizados.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes.
- Grao de satisfacción desagregado por sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

Promover o emprendemento entre as mulleres, mediante a difusión
de ideas impulsadas por elas e o incentivo para que outras poñan en
marcha o seu negocio.

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.2.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

Procurar asesoramento
emprender.
☐ Realizada

a

aquelas

mulleres

☐ Parcialmente
realizada

interesadas

en

☐ Non realizada

Servizo de Orientación Laboral.
Emprego.
Asociacións de empresariado e comercio.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Mulleres con idea de negocio e/ou emprendemento.
Asesoramento sobre os trámites a realizar, estudo de mercado, etc.
- Nº de asesoramentos realizados.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

Promover o emprendemento entre as mulleres, mediante a difusión
de ideas impulsadas por elas e o incentivo para que outras poñan en
marcha o seu negocio.

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.2.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

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

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Comercio.
2017
2018
☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

☐ Non realizada

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres que impulsaran un negocio ou empresa no ano anterior ao
da edición do premio.
Entrega de galardóns e xornada de encontro informal entre
emprendedoras.
- Nº de mulleres premiadas.
- Tipoloxía de negocios/empresas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Na anualidade 2020, a entrega dos galardóns tivo que ser adiada a
2021 con motivo da promulgación e vixencia do estado de alarma.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

Promover o emprendemento entre as mulleres, mediante a difusión
de ideas impulsadas por elas e o incentivo para que outras poñan en
marcha o seu negocio.

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.2.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

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

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Comercio.
2017
2018

2019

☐ Non realizada

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres que impulsaran un negocio ou empresa no ano anterior ao
da edición do premio.
Encontro informal entre mulleres que abriron o seu negocio ou
empresa para intercambiar experiencias.
- Nº de mulleres asistentes.
- Tipoloxía de negocios/empresas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Na anualidade 2020, o encontro tivo que ser retrasado a 2021 con
motivo da promulgación e vixencia do estado de alarma.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.3.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
CEIP Francisco Vales Villamarín.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Familias betanceiras con nenas e nenos de entre 3 a 12 anos.
Campamento de verán e Nadal Betanzos Concilia con actividades de
educación en valores e igualdade, actividades lúdicas e deportivas.
- Nº de familias beneficiarias.
- Nº de nenos participantes.
- Nº de nenas participantes.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Nas anualidades 2020 e 2021 houbo que poñer en marcha medidas
específicas de protección fronte á COVID-19 como grupos burbulla,
medición de temperatura, puntos de hixinización, etc.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.3.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Escola Infantil Municipal.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

2021

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐
(Propios+Subvencións)
Subvencións /
convenios, etc.

Familias betanceiras con nenas e nenos de entre 0 a 3 anos.
Servizo de conciliación en horario de 7:30 a 15:30.
- Nº de familias informadas.
- Nº de familias beneficiarias.
- Nº de nenos participantes.
- Nº de nenas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.3.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Alcaldía.
Centros educativos.
ANPAS.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐
☐
☐ Permanente
☐ Puntual
☐ Recursos mixtos
☐ Subvencións /
(Propios+Subvencións)
convenios, etc.

Familias betanceiras con nenas e nenos de entre 0 a 12 anos.
Servizo de comedor en horario de 13:45 - 15:45.
- Nº de familias informadas.
- Nº de familias beneficiarias.
- Nº de nenos participantes.
- Nº de nenas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.3.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Divulgar os servizos para a conciliación existentes sobre todo entre
as ANPAS elaborando una guía, que pode ser dixital, para difundir
entre as nais e os pais.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Centros educativos.
ANPAS.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Familias betanceiras.
Guía cos principais servizos e recursos de conciliación a nivel
municipal e autonómico.
- Nº de guias difundidas.
- Nº de familias beneficiarias.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.3.5.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

Difusión de bolsas para a conciliación, tanto para menores como
para dependentes, na realización de formación ocupacional.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizo de Orientación Laboral.
Servizos Sociais.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

2021

☐
☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Persoas demandantes de emprego.
Difusión de Axudas económicas da Xunta de Galicia para realizar
formación ocupacional e conciliar a vida familiar e persoal.
- Nº de persoas informadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.4.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Persoal.
Secretaría.
Servizos sociais e Igualdade.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

2021

☐
☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Persoas que accedan a postos de emprego público municipal.
Inclusión paulatina das leis de igualdade a nivel galego en todos os
procesos selectivos locais.
- Nº de procesos nos que se inclúen os temas de igualdade.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.4.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Formar tribunais paritarios nas probas de acceso ao emprego público
municipal.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Persoal.
Secretaría.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

2021

☐
☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Persoas que integren os tribunais de selección.
Configuración de tribunais cunha representación equilibrada de
mulleres e homes (40-60%).
- Nº de tribunais paritarios constituídos.
- Nº de mulleres constituíntes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Emprego, conciliación e formación.

4.4.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Muller como colectivo prioritario en prazas públicas dirixidas a
poboación con dificultades de inserción laboral.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizo de Orientación Laboral.
Emprego.
Secretaría.
Deputación Provincial da Coruña.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

2021

☐
☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres demandantes de emprego.
Medida de discriminación positiva para mulleres que se encontran en
situacións de difícil inserción dentro do Plan de Emprego Local
(PEL).
- Nº de prazas convocadas.
- Nº de mulleres seleccionadas.
- Nº de mulleres contratadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.1.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Centro de saúde de Betanzos.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Información e orientación en recursos e servizos sanitarios.
- Nº de asesoramentos realizados.
- Nº de persoas informadas segundo sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.1.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Coordinación co servizo de pediatría sobre promoción da saúde
infantil.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais - Programa de Educación Familiar.
Centro de saúde de Betanzos.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Familias de Betanzos.
Contactos frecuentes e reunións de coordinación entre os servizos
sociais municipais e o servizo de pediatría do centro de saúde.
- Nº de familias informadas.
- Nº de contactos e corrdinacións establecidas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.1.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Actividades colectivas coas asociacións de mulleres que incidan na
prevención de condutas aditivas en mulleres e fomento da vida
saudable.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Unidade de prevención de condutas adictivas.
Tecido asociativo.
2017

2018

2019

2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐
☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres do termo municipal.
Actividades de prevención e asesoramento.
- Nº de actuacións realizadas.
- Nº de persoas participantes.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.1.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Igualdade.
Centros sociais de Betanzos.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Persoas maiores de 65 anos do municipio.
Sesións grupais con exercicios de adestramento físico nas costas.
- Nº de horas impartidas.
- Nº de persoas participantes segundo sexo.
- Grao de benestar adquirido.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Nos anos 2020 e 2021 non puido realizarse a actividade polas
restriccións vixentes derivadas da crise sanitaria da COVID-19.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.1.5.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Facilitación de información e acceso aos servizos de planificación
familiar ás mulleres de todos os grupos de idade.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Centros de Planificación Familiar da comarca.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres do termo municipal.
Información sobre os principais servizos e recursos dos centros de
planificación familiar de proximidade e as correspondentes
derivacións.
- Nº de mulleres informadas.
- Nº de mulleres derivadas ao COF.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.1.6.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Facilitar información sobre o funcionamento do sistema sanitario
galego ás mulleres inmigrantes.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Centro de saúde de Betanzos.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres inmigrantes residentes no termo municipal.
Ofrecer información dos servizos e recursos sanitarios da contorna.
- Nº de mulleres informadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

72

ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.1.7.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Información sobre a tramitación de solicitudes de tarxeta sanitaria a
mulleres sen recursos.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Centro de saúde de Betanzos.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Persoas sen recursos.
Asesoramento nos trámites a realizar para a solicitude de tarxeta
sanitaria.
- Nº de persoas informadas segundo sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.1.8.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Asesoramento no ámbito da saúde a aquelas mulleres que se atopen
en risco de exclusión social.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Centro de saúde de Betanzos.
2017
2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres en risco de exclusión do termo municipal.
Información e orientación sobre diferentes cuestións sanitarias.
- Nº de mulleres asesoradas e/ou informadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.1.9.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Deportes.
Centros educativos.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres do termo municipal.
Unha xornada con diferentes actividades para poñer en valor a saúde
e benestar das mulleres.
- Nº de actividades realizadas.
- Nº de mulleres participantes segundo idade.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.1.10.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Igualdade.
Alcaldía.
Centros sociais do termo municipal.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Obradoiros englobados nos Programas de Envellecemento Activo e
de Muller e Igualdade.
- Nº de obradoiros realizados.
- Nº de persoas participantes segundo sexo e idade.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Durante os anos 2020 e 2021, o Obradoiro de Estimulación Cognitiva
e Memoria foi substituído pola entrega de Materiais para adestrar a
mente, como tarefas para realizar na casa, dadas as restriccións
sanitarias para desenvolver este de maneira presencial.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

Mellorar a calidade de vida das mulleres maiores ou dependentes.

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.2.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Deputación Provincial da Coruña.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Persoas maiores e/ou dependentes.
Xestión do servizo de Teleasistencia.
- Nº de usuarios/as segundo sexo.
- Nº de teleasistencias concedidas.
- Nº de SAF concedidos.
- Grao de satisfacción das persoas usuarias.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

Mellorar a calidade de vida das mulleres maiores ou dependentes.

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.2.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Promoción e mellora do servizo de comedor a domicilio para mellorar
a calidade de vida das mulleres maiores o dependentes.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Persoas maiores e/ou dependentes.
Xestión do servizo de Xantar na Casa.
- Nº de usuarios/as segundo sexo.
- Nº de servizos concedidos.
- Grao de satisfacción das persoas usuarias.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

Mellorar a calidade de vida das mulleres coidadoras.

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.3.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Protección Civil.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Persoas maiores e/ou dependentes.
Mulleres coidadoras.
Préstamos temporais de materias técnicos como camas articuladas,
grúas, etc.
- Nº de préstamos realizados por sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

Mellorar a calidade de vida das mulleres coidadoras.

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.3.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Informar sobre os recursos e servizos públicos ou privados que
fomenten o respiro familiar para as coidadoras das persoas
dependentes, así como a tramitación de solicitudes de dependencia.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Persoas maiores e/ou dependentes.
Mulleres coidadoras.
Asesoramento sobre os programas de respiro familiar vixentes e
tramitación da dependencia.
- Nº de persoas informadas segundo sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

Mellorar a calidade de vida das mulleres coidadoras.

Obxectivo:
Acción:

Calidade de vida, saúde e benestar.

5.3.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Impulsar e difundir o Servizo de apoio integral ás coidadoras no
medio rural.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais.
Deputación da Coruña.
Fundación Mulleres.
2017
2018

☐ Non realizada

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres coidadoras do medio rural.
Programa específico de apoio a mulleres coidadoras do ámbito rural
comarcal.
- Nº de mulleres participantes.
- Grao de satisfacción das participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.1.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):

Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Todas as áreas.
Centros educativos.
ANPAS.
Comercios.
Locais de hostalaría.
Asociacións e entidades sociais.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Campaña Betanzos en Negro: durante a semana na que se
conmemora o 25N a localidade vístese de loito en memoria e apoio
das mulleres que foron asasinadas e por aquelas que están a sufrir
violencia de xénero.
Campaña De fronte á violencia de xénero: en colaboración coa
Deputación Provincial da Coruña realízanse actividades en liña de
sensibilización fronte á violencia de xénero.
- Nº de entidades participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes.
- Nº de interaccións nas redes sociais municipais.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

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

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.1.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Normalización Lingüística.
Comunidade educativa.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Alumnado dos centros educativos.
Diferentes actividades e programas para traballar nos centros
educativos a prol da igualdade e na prevención da violencia de
xénero.
- Nº de alumnado segundo sexo.
- Nº de actividades realizadas.
- Nº de horas impartidas.
- Tipoloxía das actividades.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.1.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Actuacións específicas en materia de igualdade e de prevención da
violencia de xénero tales como relatorios, palestras, actividades
culturais (contacontos, concertos...), cursos monográficos, etc.
- Nº de persoas participantes segundo sexo.
- Nº de interaccións nas redes sociais municipais.
- Tipoloxía das actividades.
- Grao de satisfacción das persoas participantes
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

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

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.1.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Centros educativos.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Comunidade educativa.
Os centros educativos do termo municipal colaboraron co concello
coa exposición de traballos a favor da igualdade e contra a violencia
de xénero en datas sinaladas como o 8 de marzo e 25 N, a través
dunha macro exposición conxunta en dependencias municipais.
- Nº de persoas participantes segundo sexo.
- Nº de propostas achegadas.
- Calidade das propostas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.1.5.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Difundir e informar as mulleres dos recursos para a intervención e o
tratamento da violencia de xénero, acoso sexual o acoso moral por
razón de xénero.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Centro de Información ás Mulleres (CIM) de Coirós.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres vítimas de violencia de xénero e as súas familias.
Asesoramento dos recursos comarcais e autonómicos dispoñibles
para vítimas de violencia de xénero.
- Nº de mulleres informadas.
- Nº de derivacións realizadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.1.6.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Centro de Información ás Mulleres (CIM) de Coirós.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus fillos.
Actividade de ocio e de tempo compartido entre mulleres en
situacións de violencia de xénero e as súas crianzas.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de menores participantes.
- Satisfacción coa actividade.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.1.7.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Celebración de actos solidarios coas vítimas cada vez que se
produza un acto de violencia de graves consecuencias na provincia.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Corporación Municipal.
2017
2018
☐

☐

☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐ Non realizada

2019

2020

2021

☐

☐

☐

☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Toda a poboación.
Concentración con minuto de silencio no recordo ou apoio a vítimas
de violencia machista.
- Nº de persoas participantes.
- Impacto mediático.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Violencia de xénero.

6.1.8.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Ofrecer un novo impulso ao Pacto local contra a violencia de xénero.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
2017
2018
☐

☐

☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐ Non realizada

2019

2020

2021

☐

☐

☐

☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres vítimas de violencia de xénero.
Constitución da Mesa Local de Coordinación Interisntitucional contra
a Violencia de Xénero.
- Nº de compoñentes segundo sexo.
- Compromisos adquiridos.

☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.1.9.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Resto de concellos galegos participantes.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Adhesión á campaña xeral En negro contra as violencias, que no
Concello de Betanzos personalízase denominándose Betanzos en
Negro.
- Nº de contactos establecidos.
- Nº de materiais elaborados.
- Nº de materiais entregados.
- Nº de persoas participantes segundo sexo.
- Nº de locais/entidades participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.1.10.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Sesión de prevención de violencia de xénero na Escola de nais e
pais.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Unidade de prevención de condutas adictivas.
Servizos Sociais e Igualdade.
Escola de Nais e Pais.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Compoñentes da Escola de Nais e Pais.
Actividade de prevención de relacións tóxicas na adolescencia para
as familias.
- Nº de participantes segundo sexo.
- Tipoloxía dos contidos.
- Grao de satisfación das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.2.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:

Asesoramento personalizado ás familias que presentan relacións
conflitivas para previr posibles situacións que xeren violencia de
xénero.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Programa de Educación Familiar dos Servizos Sociais.
2017
2018
2019
2020

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Familias betanceiras que o precisen.
Asesoramento familiar con pautas para condutas non violentas.
- Nº familias atendidas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Violencia de xénero.

6.2.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Asesoramento xurídico as víctimas de violencia de xénero.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Gabinete de Asesoría Xurídica do Consorcio das Mariñas.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres vítimas de violencia de xénero.
Asesoramento dos trámites a realizar nos casos de violencia de
xénero.
- Nº mulleres atendidas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.2.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Tratamento psicolóxico a mulleres que sofren malos tratos e aos seus
fillos e fillas.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.
Centro de Información á Muller (CIM) de Coirós.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres vítimas de violencia de xénero e fillos/as.
Atención psicolóxica en casos de violencia de xénero.
- Nº mulleres atendidas.
- Nº de mulleres derivadas.
- Nº de menores derivados.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.2.4.

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

Grao de execución da
medida:
Área responsable:

☐ Realizada

Área(s) colaboradoras:

Urbanismo.

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais.

2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres vítimas de violencia de xénero.
Incluír a violencia de xénero como un indicador preferente no
programa municipal de vivendas baleiras.
- Nº mulleres asesoradas.
- Nº de familias beneficiadas.
- Nº de inmobles aportados.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Violencia de xénero.

6.2.5.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

Impulsar e difundir o programa de teleasistencia móbil ATENPRO
para vítimas de violencia.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Cruz Vermella.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres vítimas de violencia de xénero e as súas familias.
Información sobre o servizo de ATENPRO.
- Nº de persoas informadas segundo sexo.
- Nº de persoas derivadas a Cruz Vermella.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.1.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Cultura.
Asociacións culturais do termo municipal.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Incorporación paulatina de mulleres autoras e artistas dentro da
programación cultural do Concello.
- Nº de actividades postas en marcha.
- Tipoloxía das actividades.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.1.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Alcaldía.
Desenvolvemento local.
Asociación de Mulleres A Condesa.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres artesás.
Actividades de posta en valor do traballo das mulleres artesás a
través de xuntanzas entre mulleres de diferentes puntos de Galicia,
amosando os traballos nunha exposición aberta á cidadanía.
- Nº de entidades participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de traballos expostos.
- Nº de visitantes ás exposicións.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

Debido ás restriccións sanitarias vixentes, nos anos 2020 e 2021 non
foi posible realizar a xuntanza de labores artesanais.
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.1.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

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

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Biblioteca Municipal.
Normalización Lingüística.
2017
2018

☐ Non realizada

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Conferencias, encontros literarios, exposicións onde se pon en valor
a mulleres autoras ou obras a prol da igualdade.
- Nº de actividades realizadas.
- Tipoloxía das actividades.
- Nº de autoras promocionadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.1.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

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

☐ Parcialmente realizada

Servizos Sociais e Igualdade.
Arquivo Municipal.
2017
2018

☐ Non realizada

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Exposición física de oficios betanceiros desenvolvidos por mulleres e
da súa labor social no concello.
- Nº de asistentes á exposición.
- Nº de fotografías expostas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.1.5.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:

Programar as actividades culturais valorando as necesidades de
conciliación.
☐ Realizada

Cultura.
2017

☐ Parcialmente realizada

2018

☐ Non realizada

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Horarios das actividades culturais compatibles coa conciliación
familiar e laboral.
- Existencia do criterio.
- Permanencia do criterio.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.1.6.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

Homenaxe a Rosalía de Castro
recoñecemento a mulleres escritoras.
☐ Realizada

como

eixe

☐ Parcialmente realizada

principal

do

☐ Non realizada

Cultura.
Normalización lingüística.
Servizos Sociais e Igualdade.
Biblioteca Municipal.
Centros educativos.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Alumnado dos centros educativos do termo municipal.
Poboación en xeral.
Serie de eventos educativos e culturais que xiran en torno á figura de
Rosalía de Castro, tales como recitais, obras de teatro, contacontos,
concertos, etc.
- Nº de eventos programados.
- Nº de persoas participantes segundo sexo.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.1.7.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Normalización Lingüística.
Servizos Sociais e Igualdade.
Biblioteca Municipal.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Actividades presenciais e en liña tales sobre a figura de autoras
galegas e españolas en datas conmemorativas.
- Nº de actividades realizadas.
- Nº de persoas participantes desagragadas por sexo.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.1.8.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Normalización lingüística.
IES As Mariñas.
2017
2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Alumnado da FP dos ciclos medio e superior de Administración.
Módulo de linguaxe non sexista na formación en linguaxe
administrativa.
- Nº de participantes segundo sexo.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.1.9.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Festas.
Cultura.
Servizos Sociais e Igualdade.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Incentivar a contratación de espectáculos desenvolvidos por mulleres
evitando actitudes sexistas.
- Nº de mulleres contratadas.
- Nº de actuacións non sexistas contratadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

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

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.1.10.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Normalización lingüística.
Servizos Sociais e Igualdade.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Nenas e nenos que acudan a actividades municipais.
Fomento dunha linguaxe en galego e inclusiva nas actividades
socioeducativas, culturais e de ocio e tempo de lecer que se
programen no Concello con menores.
- Nº de participantes segundo sexo.
- Nº de actividades programadas.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.2.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

Eliminar estereotipos e prexuízos sexistas a través da promoción nos
centros educativos sen distincións.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Deportes.
Servizos Sociais e Igualdade.
Centros educativos.
Asociacións e clubes deportivos.
2017

2018

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Nenas e nenos e adolescentes do termo municipal.
Actividades para fomentar a práctica deportiva libre de estereotipos
de xénero.
- Nº de actos de difusión realizados.
- Nº de actividades realizadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.2.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Deportes.
Servizos Sociais e Igualdade.
Asociacións e clubes deportivos.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Campionatos mixtos dentro da mesma categoría.
- Nº de actividades realizadas.
- Nº de participantes segundo sexo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:

Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.2.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Deportes.
Turismo.
Servizos Sociais e Igualdade.
Asociacións e clubes deportivos do termo municipal.
2017

2018

2019

2020

2021

☐

☐

Período de execución:
Temporalidade:
Orzamento:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐ Periódica

☐

☐ Recursos propios

☐
☐ Permanente

☐ Puntual

☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐ Subvencións /
convenios, etc.

Mulleres do termo municipal.
Ruta ciclista feminina ou outra actividade favorecedora do benestar
físico das mulleres.
- Nº de actividades realizadas.
- Nº de mulleres participantes segundo idade.
- Grao de satisfacción das mulleres participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.2.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:
Período de execución:
Temporalidade:
Orzamento:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:
Dificultades no
desenvolvemento da
medida:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Deportes.
Turismo.
Servizos Sociais e Igualdade.
Asociacións e clubes deportivos do termo municipal.
2017
☐
☐ Periódica

2018
☐

☐ Recursos propios

2019
☐
☐ Permanente

2020

2021

☐

☐
☐ Puntual

☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Favorecer a participación de equipos femininos ou equipos mixtos
nas competicións deportivas municipais, así como de mulleres nas
categorías individuais.
- Nº de equipos femininos participantes.
- Nº de mulleres deportistas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa

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

110

ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.3.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Turismo.
Servizos Sociais e Igualdade.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación en xeral.
Inclusión da mirada de xénero nas actividades de promoción turística.
- Compromiso coa acción.
- Nº de actividades realizadas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:

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

Obxectivo:
Acción:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.

7.3.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:
Outros axentes
implicados:

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

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Turismo.
Servizos Sociais e Igualdade.

Centros educativos.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Alumnado dos centros educativos do termo municipal.
Poboación en xeral.
Roteiro turístico polas rúas de Betanzos identificando lugares
singulares con representación feminina ou que poñen en valor a
pegada das mulleres brigantinas.
- Nº de roteiros programados.
- Nº de centros educativos participantes.
- Nº de mulleres participantes.
- Nº de homes participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:

Acción:

7.4.1.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.
Fomentar a perspectiva de xénero entre a xuventude betanceira a
través do reforzo do principio de igualdade de oportunidades e a
diversidade.
Prestar información e axuda ás rapazas a través da Oficina municipal
de Atención Xuvenil (OMIX), fomentando a participación activa das
mulleres novas nos ámbitos económico, social, político e cultural.
☐ Realizada

Xuventude.
2017

☐ Parcialmente realizada

2018

☐ Non realizada

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Rapazas do termo municipal.
Información e sensibilización para unha participación activa das
rapazas betanceiras nas actividades da OMIX.
- Nº de rapazas asesoradas.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

7.4.2.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.
Fomentar a perspectiva de xénero entre a xuventude betanceira a
través do reforzo do principio de igualdade de oportunidades e a
diversidade.
Introducir a perspectiva de xénero nas actividades que se programan
desde xuventude cunha especial atención ás artistas mulleres.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Xuventude.
2017

2018

☐ Non realizada

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación nova.
Actividades da OMIX nas que se poña en valor o traballo de mulleres
artistas.
- Nº de mulleres artistas participantes nas actividades.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

7.4.3.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:
Área(s) colaboradoras:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.
Fomentar a perspectiva de xénero entre a xuventude betanceira a
través do reforzo do principio de igualdade de oportunidades e a
diversidade.
Facilitar o acceso das rapazas á formación e aos cursos que se
imparten desde xuventude incluso virtualmente na aula Cemit.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

☐ Non realizada

Xuventude.
Aula Cemit.
2017

2018

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:

Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación nova.
Actividades formativas dirixidas especialmente a rapazas.
- Nº de cursos impartidos.
- Nº de horas impartidas.
- Nº de participantes segundo sexo.
- Tipoloxía das actividades.
- Grao de satisfacción das persoas participantes.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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ÁREA DE ACTUACIÓN:
Obxectivo:
Acción:

7.4.4.

Grao de execución da
medida:
Área responsable:

Cultura, deporte, turismo e xuventude.
Fomentar a perspectiva de xénero entre a xuventude betanceira a
través do reforzo do principio de igualdade de oportunidades e a
diversidade.
Integrar a igualdade de xénero como obxectivo prioritario do Plan
estratéxico da área de Xuventude.
☐ Realizada

☐ Parcialmente realizada

Xuventude.
2017

2018

☐ Non realizada

2019

2020

☐
☐ Permanente
☐ Recursos mixtos
(Propios+Subvencións)

☐

2021

Período de execución:
Temporalidade:
Orixe do
financiamento:
Persoas ou colectivos
beneficiarios da
medida:
Breve descrición da(s)
actuación(s)
realizada(s):
Indicadores:
Valoración do impacto
da medida:

☐
☐
☐ Periódica
☐ Recursos propios

☐
☐ Puntual
☐ Subvencións /
convenios, etc.

Poboación nova.
Inclusión da igualdade de xénero como obxectivo transversal nas
políticas de xuventude municipais.
- Existencia do obxectivo.
☐ Moi
positiva

☐ Positiva

☐ Neutra

☐ Negativa

☐ Moi
negativa
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4. DETALLE DAS ACTIVIDADES REALIZADAS NO ANO 2021
De seguido, detállanse máis pormenorizadamente as principais actividades desenvolvidas no ano
2021, as únicas non indicadas en avaliacións anteriores xa realizadas e publicadas.
Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Participantes potenciais:
Actividades programadas:
Seguidores/as:

Conmemoración do Día Internacional da Muller e da Nena na
Ciencia
11 de febreiro.
Redes sociais municipais.
Ininterrompido.
Poboación en xeral.
Campaña de creación propia e colaboración coa campaña estatal #No
more Matildas, no que se denuncia o Efecto Matilda, é dicir, a
invisibilización dos logros e descubrimentos científicos das mulleres.
Total: 950
Mulleres: 710
Homes: 240

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Participantes potenciais:
Seguidores/as:

Conmemoración do Día da Igualdade Salarial.
22 de febreiro.
Redes sociais municipais.
Ininterrompido.
Poboación en xeral.
Total: 955
Mulleres: 715

Homes: 240

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Participantes potenciais:
Actividades programadas:
Seguidores/as:

Conmemoración do nacemento de Rosalía de Castro.
24 de febreiro.
Redes sociais municipais.
Ininterrompido.
Poboación en xeral.
Campaña de creación propia para reinvindicar a pegada de Rosalía
de Castro dentro da cultura e literatura galega.
Total: 957
Mulleres: 717
Homes: 240

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Participantes potenciais:
Actividades programadas:
Seguidores/as:

Programación polo 8M: Día Internacional da Muller.
Do 1 ao 30 de marzo.
Redes sociais municipais.
Centros de ensino.
Aula de Cultura Xulio Cuns.
Dependendo da actividade.
Poboación en xeral.
Actividades coeducativas e culturais ao redor do 8M con diferentes
formatos (presencial, en liña, etc.) para poñer en valor o relevante
papel das mulleres na sociedade.
Total: 958
Mulleres: 718
Homes: 240

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Campaña Mulleres Galegas en tempos difíciles.
Do 1 ao 12 de marzo.
Facebook Betanzos Igualdade.
Ininterrompido.
Campaña de visibilización de mulleres galegas menos coñecidas que
tiveron un papel significativo nas súas comunidades.
Poboación en xeral
Total: 958
Mulleres: 718
Homes: 240
12 infografías cos logros de cada unha das mulleres que forman parte
da campaña.

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

XIII Premio Úrsula Meléndez de Texeda.
26 de marzo.
Salon Azul - Edificio Liceo do Concello de Betanzos.
12:00 horas.
Recoñecemento e entrega de premio a Carmen Moar pola súa
traxectoria de máis de sesenta anos como panadeira, nun dos fornos
máis antigos de toda España, a Panadería Moar.
Familiares e persoas achegadas da premiada.
Total: 15
Mulleres: 10
Homes: 5

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:

Actividades programadas:

Participantes potenciais:
Participantes que
visualizaron os vídeos:

Programa Mulleres ao borde de...
Do 1 ao 30 de marzo.
Facebook Betanzos Igualdade.
Ininterrompido.
8 vídeo - sesións en liña divulgadas pola psicóloga dos Servizos
Sociais e tituladas: Dáme todo igual (fatiga pandémica); Aquí non hai
quen se concentre (pautas para rendir máis); Así coidábame, así,
así...(autocoidado); O ruído do silencio (conflictos familiares);
Quéreme ou non me quere (relacións tóxicas); Apagouse a luz
(situacións de perda e dó); Ninguén me entende (os cambios na
adolescencia); Eu son as miñas emocións (autoestima e xestión
emocional).
Poboación en xeral.
Mulleres.
Total: 2.800
Mulleres: 2.100
Homes: 700

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Campaña OitoM. Moito por cambiar.
Deputación Provincial da Coruña

En colaboración coa

Do 1 ao 30 de marzo.
Redes sociais municipais.
Ininterrompido.
Relatorios e materiais didácticos.
Poboación en xeral.
Mocidade dos centros de ensino betanceiros.
Total: 525
Mulleres: 237
Homes: 288

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Distintivo Muller Emprendedora 2020.
23 de abril.
Sala de Cultura Xulio Cuns.
20:30 horas.
Entrega de galardóns a mulleres que emprenderan negocio no ano
anterior (2020) e acto informal de encontro entre as mulleres
premiadas.
Mulleres que emprenderon no ano 2020 no concello de Betanzos e
persoa acompañante.
Total: 27
Mulleres: 21
Homes: 6

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Programa de autocoidado A arte de coidarte.
Do 12 de abril ao 14 de xuño.
Aula de usos múltiples do Edificio de Servizos Sociais.
De 18:00 a 20:00 horas.
Combinación de sesións presenciais con sesións en liña para traballar
a atención plena, a conciencia corporal, a comunicación asertiva, a
respiración e a visualización, etc.
Mulleres maiores de 16 anos do termo municipal.
Total: 10
Mulleres: 10
Homes: 0

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Representación da obra Anatomía dunha serea dentro do ciclo
metropolitano Elas son Artistas.
21 de maio.
Aula de usos múltiples do Edificio de Servizos Sociais.
20:30 horas.
Espectáculo teatral que xira ao redor da violencia obstétrica e o
impacto para a saúde física e psicolóxica das mulleres.
Poboación en xeral.
Total: 65
Mulleres: 55
Homes: 10

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Recital poético e conversatorio sobre a figura de Xela Arias.
Letras Galegas 2021.
7 de maio.
Salón Azul do Edificio Liceo.
20:00 horas.
Recital poético e conversatorio homenaxe ao libro Palabra á
intemperie, de Xela Arias, figura á que se lle dedica o Día das Letras
Galegas nesta anualidade.
Poboación en xeral.
Total: 20 (segundo restriccións sanitarias).

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Documental Nación dentro dos actos co gallo do Día das Letras
Galegas.
28 de maio.
Cine Alfonsetti.
20:00 horas.
Retransmisión do documental que xira ao redor das reinvindicacións
das mulleres que traballaron na fábrica de cerámica galega Pontesa,
fundada nos anos 60.
Poboación en xeral.
Non se contabilizaron.

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Conmemoración do 28 de maio, Día Internacional de Acción para
a Saúde das Mulleres.
28 de marzo.
Redes sociais municipais.
Ininterrompido.
Campaña de creación propia para poñer o foco sobre a importancia
de tratar a saúde e as doenzas dende a perspectiva de xénero.
Poboación en xeral.
Total: 960
Mulleres: 720
Homes: 240

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:

Constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional
fronte á violencia de xénero.

Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

4 de xuño.
Salón Azul do Edificio Liceo.
12:00 horas.
Reunión de constitución da MLC do Concello de Betanzos.
Compoñentes da MLC.
Total: 14
Mulleres: 7
Homes: 7

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Campaña Liberdade de ser e sentir. En colaboración coa
Deputación da Coruña.
Mes de xuño.
Redes sociais municipais.
Ininterrompido.
Cotacontos, pílulas informativas, conversatorios, etc.
Poboación en xeral.
Alumnado dos centros de ensino do termo municipal.
Total: 960
Mulleres: 720
Homes: 240

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Documental Noite Irisada. En colaboración coa Deputación da
Coruña.
10 de xuño.
Cine Alfonsetti.
11:00 horas.
Visualización do documental e posterior coloquio coa directora e unha
das protagonistas.
Alumnado de secundaria dos centros de ensino do termo municipal.
Total: 67
Mulleres: 29
Homes: 38

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Concentración en repulsa de asasinatos machistas.
14 de xuño.
Praza da Constitución.
20:00 horas.
Acto de condena dos asasinatos machistas por violencia de xénero e
violencia vicaria.
Poboación en xeral.
Total: 50
Mulleres: 30
Homes: 20

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Campaña municipal polo 28 de xuño, Día da Diversidade Afectivo
Sexual.
Do 1 ao 30 de xuño.
Redes sociais municipais.
Ininterrompido.
5 micropílulas sobre temas relevantes relacionados coa sexualidade
nas diferentes etapas da vida (infancia, adolescencia, adultez e
madurez) e sobre saúde sexual.
Poboación en xeral.
Total: 961
Mulleres: 721
Homes: 240

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:

Actividades programadas:

Participantes potenciais:
Participantes finais:

Campamento de verán Betanzos Concilia.
1ª quenda: Do 23 de xuño ao 9 de xullo.
2ª quenda: Do 12 ao 30 de xullo.
3ª quenda: Do 2 ao 13 de agosto.
CEIP Francisco Vales Villamarín.
De 9:00 a 14:00 horas, con entrada e saída flexible de 9:00 a 10:00 e
de 13:00 a 14:00 respectivamente.
- Actividades lúdicas, deportivas e de tempo libre.
- Módulos de igualdade:
. O xogo coeducativo.
. As mulleres tamén fan historia.
. Nenas e nenos somos corresponsables
- Visita Ti si que es un bo peixe.
- Excursións ao Castelo de Santa Cruz de Oleiros, ao Parque de Eirís
da Coruña, e á praia da Magdalena, en Cabanas.
Nenas e nenos de 3 a 12 anos con empadroamento no Concello de
Betanzos.
Total: 148
Mulleres: 79
Homes: 69

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:

Campaña Por un Verán en Igualdade. En colaboración coa
Deputación da Coruña.

Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Xullo e agosto.
Redes sociais municipais.
Ininterrompido.
Difusión do decálogo da campaña.
Poboación en xeral.
Total: 961
Mulleres: 721

Homes: 240

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:
Imaxe gráfica:

Reunión da Comisión Paritaria de Igualdade.
1 de setembro.
Salón Azul do Edificio Liceo.
10:30 horas.
6º reunión da Comisión Paritaria de Igualdade para presentar plan de
igualdade do cadro de persoal do Concello de Betanzos.
Compoñentes da Comisión, ou na súa ausencia, persoas
representantes.
Total: 9
Mulleres: 4
Homes: 5
-
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Obradoiro en liña Hábitos saudables, tecnoadiccións e
prevención no consumo de drogas. En colaboración coa
asociación Arelas.
16, 23 e 30 de setembro.
En liña.
19:00 horas.
3 obradoiros especializados sobre hábitos saudables, adicción ás
novas tecnoloxías e prevención no consumo de drogas.
Mozas e mozos transxénero de 14 a 20 anos.
Non se teñen datos.

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Conmemoración do Día Internacional contra a Explotación
Sexual e o Tráfico de Mulleres, Nenas e Nenos.
23 de setembro.
Facebook Betanzos Igualdade.
Ininterrompido.
Campaña municipal propia de visibilización da explotación sexual e
tráfico de mulleres e menores.
Poboación en xeral.
Total: 964
Mulleres: 724
Homes: 240

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Conmemoración do Día Internacional da Muller Rural.
15 de outubro.
Facebook Betanzos Igualdade.
Ininterrompido.
Campaña municipal propia de visibilización das mulleres do ámbito
rural e das súas achegas.
Poboación en xeral.
Total: 964
Mulleres: 724
Homes: 240

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:

Aprobación en sesión plenaria do Plan de Igualdade do cadro de
persoal do Concello de Betanzos.

Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

28 de setembro.
Salón Azul do Edificio Liceo.
20:30 horas.
Aprobación no Pleno.
Concelleiras e concelleiros do Pleno.
Total: 15
Mulleres: 7

Homes: 8

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:

Actividades programadas:

Participantes potenciais:
Participantes finais:

Campaña de prevención da violencia de xénero Betanzos en
Negro.
Do 8 ao 28 de novembro.
Concello de Betanzos.
• Reparto de materiais de sensibilización a asociacións,
comercios, locais de hostalaría e centros educativos.
• Obradoiro Publigualdade, de prevención da ciberviolencia de
xénero nos centros de ensino de secundaria.
• Mostra fotográfica das entidades participantes na rede social
Betanzos Igualdade.
• Obra teatral Golpes.
• Acto de lectura de manifesto institucional o día 25.
Tecido asociativo, comercios, locais de hostalaría, centros educativos
e escolas infantís.
Total: 350
Mulleres: 205
Homes: 145

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:

Actividades programadas:

Participantes potenciais:
Participantes finais:

Campaña de prevención da violencia de xénero De fronte á
violencia de xénero. En colaboración coa Deputación da Coruiña.
Do 1 ao 30 de novembro.
Facebook Betanzos Igualdade.
Centros educativos do termo municipal.
En liña.
• Palestras: Violencia vicaria, violencia de xénero en mulleres
maiores, e traballo en rede contra a violencia de xénero.
• Visualthinking para a mocidade.
• Scape room cooperativo nos centros de ensino.
• Espectáculo musical infantil Martiña Soñadora.
• Poemario - Acto colectivo o 25N.
Poboación en xeral.
Alumnado dos centros de ensino do termo municipal.
Total: 75
Mulleres: 40
Homes: 35

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Andaina O rural contra a violencia de xénero. En colaboración co
GDR Mariñas - Betanzos.
11 de novembro.
Concello de Betanzos (dende a Igrexa de San Martiño de Tiobre ata a
Praza da Constitución).
De 11:30 a 13:00 horas.
Reparto de agasallos, realización de andaina e letura de manifesto.
Poboación en xeral.
Sen datos.

Imaxe gráfica:

Nome da actividade:

Representación da obra As fillas bravas. En colaboración co
GDR Mariñas - Betanzos.

Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

11 de novembro.
Aula de Cultura Xulio Cuns.
18:30 horas.
Representación da obra.
Poboación en xeral.
Sen datos.

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Representación da obra Crónica dunha heterosexual insatisfeita.
10 de decembro.
Sala Xulio Cuns.
20:00 horas.
Representación da obra, posterior coloquio e sorteo de agasallo.
Poboación en xeral.
Total: 25
Mulleres: 22
Homes: 3

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Campamento de Nadal Betanzos Concilia.
Do 27 de decembro de 2021 ao 7 de xaneiro de 2022.
CEIP Francisco Vales Villamarín.
De 09:00 a 14:00 (con entrada flexible de 9:00 a 10:00 e de saída de
13:00 a 14:00).
Obradoiros lúdicos, de sensibilización da igualdade e saídas locais.
Nenas e nenos de 3 a 12 anos con empadronamento no termo
municipal.
Durante o prazo de inscrición, non se acadou o número mínimo de
participantes para desenvolvemento do campamento.

Imaxe gráfica:

138

Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:

Actividades programadas:

Participantes potenciais:
Participantes finais:

Materiais para adestrar a mente.
Trimestralmente durante 2021.
Redes sociais e web municipal.
Ineinterrompido.
Actividades de cálculo, motricidade, linguaxe, asociación,
reminiscencia, recoñecemento, etc. tendo en conta a perspectiva de
xénero.
Descarga a través da web e redes sociais municipais, e entrega de
materiais en soporte papel aos participantes do Obradoiro de
Estimulación Cognitiva e Memoria, en ausencia de clases presenciais
a causa das restriccións sanitarias.
Poboación de 60 ou máis anos.
Persoas interesadas.
Nº de descargas realizadas: 1.580.
Nº de persoas que recibiron os materias en papel: 18
Nº de mulleres que recibiron os materias en papel: 14
Nº de homes que recibiron os materias en papel: 4

Imaxe gráfica:
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Nome da actividade:
Datas de realización:
Lugar de realización:
Horario:
Actividades programadas:
Participantes potenciais:
Participantes finais:

Decálogo Por unhas festas en igualdade. En colaboración coa
Deputación da Coruña.
Decembro.
Facebook Betanzos Igualdade.
Ineinterrompido.
Difusión do decálogo para rachar con estereotipos tradicionais de
xénero nos xogos, xoguetes e celebración do Nadal.
Poboación en xeral.
Total: 966
Mulleres: 726
Homes: 240

Imaxe gráfica:
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5. A IGUALDADE NA REDE. DIFUSIÓN NO FACEBOOK BETANZOS
IGUALDADE.
A continuación, ofrécese unha mostra dalgunhas das publicacións que se realizaron no Facebook
Betanzos Igualdade durante o ano 2021, plataforma específica que quere servir de galería para
difundir todas as actividades do Plan de Igualdade, pero tamén como lugar a través do cal
sensibilizar e concienciar á poboación no relativo á igualdade entre mulleres e homes, sobre a
diversidade afectiva e sexual, do papel central das mulleres na vida e nos coidados, e sobre o
rexeitamento por todo tipo de violencia, nomeadamente as violencias machistas.
Área 1. Concienciación e sensibilización social.
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Área 2. Empoderamento e participación social.
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Área 3. Educación e prevención.
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Área 4. Emprego, conciliación e formación.
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Área 5. Calidade de vida, saúde e benestar.
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Área 6. Prevención da violencia de xénero.
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150

Área 7. Cultura, deporte, turismo e xuventude.

151
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Aínda que a todas as áreas do III Plan de Igualdade dáselles difusión na rede Betanzos Igualdade,
as publicacións referidas ás áreas 1 e 6, teñen sempre maior impacto, polo seu compoñente de
concienciación, sensibilización e prevención.
No referido ao seguimento desta rede por parte da poboación, cabe dicir que no período 20172021 foi gañando paulatinamente adeptos/as, cun incremento anual entre o 15 e o 20%.
A día de hoxe, a rede é seguida por 975 persoas, das que o 78% son mulleres e o 22% son
homes. Por grupos de idade, a franxa de 35 a 44 anos supón o 26%, e a de 45 a 54 anos o 28%,
polo que pódese afirmar que esta rede é seguida en máis do 50% por mulleres entre os 35 e os
54 anos, quedando fóra da mesma a poboación máis nova, á que sería importante involucrar.
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6. CONCLUSIÓNS
Unha vez realizada a avaliación final do III Plan de Igualdade do Concello de Betanzos, cómpre
poñer de manifesto as principais conclusións, tendo en conta puntos fortes ou cuestións que
deben ter continuidade, e tamén aqueles aspectos que teñen marxe de mellora, de cara á
elaboración do IV Plan de Igualdade,
Puntos fortes - Continuidade
•

Dous hitos importantes:
◦ Constitución da Mesa Local de
Coordinación
Interinstitucional
fronte á Violencia de Xénero, que
serve de impulso na coordinación
entre os distintos servizos que
operan a este nivel.

Aspectos de mellora
•

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

◦ Elaboración do I Plan de Igualdade
do Cadro de Persoal do Concello
de Betanzos, co compromiso de
aplicar a transversalidade de xénero
nas políticas de recursos humanos.
•

Alto grao de consecución dos
obxectivos propostos (100%) e de
execución das accións programadas
(98%).

•

Reducir o número de medidas ou
accións a implementar, realizando un
plan axustado á dinámica de actividades
municipais en materia de igualdade,
evitando solapamentos entre accións.

•

Impacto positivo de todas as accións
realizadas.

•

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

•

Difusión das accións e actividades de
igualdade a través do Facebook
Betanzos Igualdade.

•

Crear unha rede social alternativa que
chegue ás xeracións máis novas, para
facelas partícipes das actividades
municipais neste eido.

•

Estreita colaboración técnica política para desenvolver as actividades
deseñadas no Plan e impulsar políticas
públicas de igualdade.

•

Incrementar a relación co tecido
social, asociativo e empresarial para
realizar accións en materia de igualdade
dunha maneira máis participada.

•

Frecuente colaboración cos centros
educativos, especialmente para o
desenvolvemento
de
conciliación,
educación e prevención

•

Mudar as avaliacións semestrais por
avaliacións anuais, máis realistas e
axustadas á propia dinámica da área de
igualdade.
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7. REFERENCIAS DOCUMENTAIS E WEB.
•

I Avaliación do III Plan de Igualdade de Betanzos 2017 - 2021. Concello de Betanzos.

•

II Avaliación do III Plan de Igualdade de Betanzos 2017 - 2021. Concello de Betanzos.

•

Diagnose do I plan interno de igualdade de Betanzos. Concello de Betanzos.

•

Plan de igualdade do cadro de persoal do Concello de Betanzos.

•

Compartimos Plan. Diagnose e plan de acción das políticas de xénero na provincia da
Coruña 2019 - 2023. Deputación Provincial da Coruña.

•

VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades 2017 - 2020. Xunta de
Galicia.

•

Guía para o seguimento e avaliación dos plans de igualdade. Secretaría Confederal das
Mulleres. CCOO.

•

Facebook Betanzos Igualdade. https://www.facebook.com/BetanzosIgualdade/

•

Páxina web do Concello de Betanzos. https://betanzos.es/
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