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1. INTRODUCIÓN 

 

O primeiro Plan de Igualdade de Oportunidades entre Homes e Mulleres de Camariñas 

naceu da implicación e do compromiso en prol da igualdade efectiva entre mulleres e 

homes do Concello de Camariñas. Na súa confección e desenvolvemento participaron 

os servizos municipais da Axencia de Desenvolvemento Local e Servizos Sociais que 

levaban xa uns anos desenvolvendo accións específicas co colectivo feminino.  

 

O Plan baseouse nas conclusións do estudo “Diagnose: A realidade das mulleres de 

Camariñas” feito no ano 2003 polas técnicas de Igualdade do Concello. Este foi o 

primeiro paso para a implantación dun servizo de atención especializada ao colectivo 

feminino de Camariñas. Esta investigación foi realizada dende a perspectiva de xénero e  

estudiáronse todos os sectores nos que a muller desenvolve a súa actividade remunerada 

ou non. 

 

O Plan de Igualdade tivo unha periodicidade dende o ano 2004-2006 coincidindo co 

remate do período lexislativo do equipo de goberno local. A súa redacción final levouna 

a cabo a Asociación Lilith de Santiago de Compostela coa coordinación dos Servizos 

Sociais e da Axencia de Desenvolvemento Local e a participación do Servizo Galego de 

Igualdade (SGI), entidades asociativas e outros servizos municipais. 

 

O texto inicial foi consensuado co equipo de goberno do Concello seleccionándose o 

conxunto das accións que conformou o primeiro Plan de Igualdade de Oportunidades 

entre Mulleres e Homes do Concello de Camariñas (2004-2006) que se aprobou no 

pleno do 30 de abril do 2005. 

 

O principal obxectivo do Plan foi facer visible, sensibilizar e concienciar ao colectivo 

feminino de Camariñas que adquiriu un carácter horizontal, impregnando as actuacións 

das diferentes áreas ao mesmo tempo que se converteu na área prioritaria á que se 

adicaron o maior número de actuacións e recursos. O Plan de Igualdade de 

Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Camariñas estivo estruturado en 

sete áreas de traballo, ás que corresponden sete obxectivos xerais: 
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1. ÁREA DE VISIBILIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E 

CONCIENCIACIÓN DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E 

DEREITOS LABORAIS. 

Obxectivo xeral: Promover a igualdade de oportunidades de forma normalizada 

e integral, procurando a implicación de tódolos axentes públicos e privados no 

logro deste obxectivo. 

2. ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS E CONCILIACIÓN DA VIDA 

PERSOAL, LABORAL E FAMILIAR. 

Obxectivo xeral: Crear e consolidar os servizos municipais para a muller e 

poñer a disposición das mulleres mecanismos que lles permitan que a 

conciliación persoal, laboral e familiar sexa unha realidade máis próxima. 

3. ÁREA DE PARTICIPACIÓN E ASOCIACIONISMO. 

Obxectivo xeral: Promover a participación social das mulleres tanto no ámbito 

público como privado e así, promover especificamente o asociacionismo e a 

participación activa nos eidos da cultura, deportes e lecer. 

4. ÁREA DE EDUCACIÓN , CULTURA E DEPORTE. 

Obxectivo xeral: Fomentar a educación para a igualdade real entre mulleres e 

homes. 

5. ÁREA DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E VIVENDA. 

Obxectivo xeral: Traballar o medio para que o seu uso sexa accesible para toda 

a cidadanía. 

6. ÁREA DE SAÚDE E BENESTAR. 

Obxectivo xeral: Mellorar as condicións de benestar das mulleres atendendo ás 

súas necesidades específicas. 

7. ÁREA DE FORMACIÓN E EMPREGO.  

Obxectivo xeral: Fomentar a formación e a cualificación profesional, apoiar a 

incorporación da muller ao mercado de traballo, reforzar o autoemprego e 

promover a mellora das condicións laborais nos sectores máis feminizados. 
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2. SEGUIMENTO DA EXECUCIÓN 

 

Ofrecemos ao final deste punto os cadros resumo das accións e financiamento 

desenvolvidos no I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do 

Concello de Camariñas que comentamos a continuación. 

 

No I Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Camariñas  

formuláronse 42 actuacións, desenvolvéronse o 67% delas,  22 (53%) leváronse a cabo 

completamente e  6 (14%) executáronse en parte e non se realizaron 14(33%). 

 

 

 

2.1 ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Na ÁREA DE VISIBILIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E CONCIENCIACIÓN o 

número de actuacións formuladas foron 18 das cales leváronse a cabo 7 (39%),  non se 

levaron a cabo 8 (44%) e non se completaron 3 (17%). A maioría das actuacións que 

quedaron sen facer nesta área, requirían un maior compromiso político, é dicir, que o 

grupo de goberno artellara as partidas orzamentarias necesarias ou as directrices 

organizativas que permitiran a súa execución polos servizos técnicos da Área de 

Igualdade. Aínda que foi a área con maior número de actuacións, tamén foi a única onde 

as actuacións non realizadas superan as realizadas.  

 

Tódalas actividades deste plan foron promovidas polo Concello de Camariñas. O seu 

financiamento foi mixto e foron realizadas tanto con medios propios como con 

subcontratación de servizos.  

ACTIVIDADES POR GRUPO DE REALIZACION I PIOM 2004-2006 CAMARIÑAS 
 FEITA NON FEITA SEN COMPLETAR 

Área de Igualdade 14 1 4 
Servizos Sociais 
Municipais  

8 3 0 

Grupo de goberno 1 7 2 
Total 23 11 6 
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 Guía de Mulleres Significativas: Foi cofinanciada pola Deputación 

Provincial da Coruña e a Cruz Vermella (Proxecto Singra). A realización 

foi executada  pola Área de Igualdade e Xeneme Intervención Social. 

 Exposicións con temática de xénero: Foron cofinanciadas pola 

Deputación Provincial da Coruña e a Cruz Vermella (Proxecto Singra). 

A execución foi levada a cabo pola Área de Igualdade, Xeneme 

Intervención Social e Eritea. 

 Organización de cursos, xornadas...con temática de xénero: Foron 

cofinanciadas pola Deputación Provincial da Coruña e a realización foi 

levada a cabo pola Área de Igualdade, Xeneme Intervención Social e 

Tagen Ata coa colaboración do I.E.S Pedra da Aguia de Ponte do Porto. 

 Difusión da presenza feminina en postos de responsabilidade (Non 

completa): Foron cofinanciadas pola Deputación Provincial da Coruña e a 

realización foi levada a cabo pola Área de Igualdade, Xeneme 

Intervención Social e Eritea coa colaboración do I.E.S Pedra da Aguia de 

Ponte do Porto. 

 Informar, atender e apoiar calquera demanda sobre discriminación 

por razón de sexo: Financiado polo Concello de Camariñas e a 

realización da acción polos Servizos Sociais municipais coa colaboración 

dos representantes legais dos traballadores, CIM... 

 Informar en espazos femininos:  Foron cofinanciados pola Deputación 

Provincial da Coruña. A realización foi levada a cabo pola Área de 

Igualdade e as distintas asociacións do termo municipal coa colaboración 

da Delegación Provincial de Igualdade e distintos centros privados.  

 Coordinación con asociacións e colectivos para cursos e actividades:  

Foron cofinanciados pola Deputación Provincial da Coruña e o Plan 

Concertado. A realización foi levada a cabo pola Área de Igualdade, 

Eritea, Tagen Ata e a colaboración da Asociación Galega de 

Fibromialxía.  
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 Impulsar convenios de cooperación: Foron cofinanciados pola 

Deputación Provincial da Coruña e a Cruz Vermella. A realización foi  

levada a cabo pola Área de Igualdade e colaboraron o IES e o Centro de 

Desenvolvemento Asociativo Rural de Camariñas (CDAR). 

 
1Na ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS E CONCILIACIÓN DA VIDA PERSOAL, 

LABORAL E FAMILIAR o número de actuacións formuladas  foron 6 das cales 

realizáronse 5 (83%) e non se fixo 1(17%). A  falla de financiamento impediu executar 

a única acción que quedou sen facer que foi o espazo cultural e de lecer para as persoas 

maiores.    

 

 Proseguir coa información e a orientación ás mulleres: Foron 

cofinanciados pola Deputación Provincial da Coruña, a Vicepresidencia 

da Igualdade e do Benestar e a Consellería de Traballo. A realización foi 

levada a cabo pola Área de Igualdade e os Servizos Sociais coa 

colaboración dos CIM. 

 Informe sobre a creación e xestión da escola infantil: Foi cofinanciado 

pola Consellería de Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar 

 Campaña de Sensibilización e Guía municipal de violencia de 

xénero: Cofinanciada pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e 

o Servizo Galego de Igualdade. A execución foi levada a cabo pola Área 

de Igualdade e coa colaboración dos CIM, os centros de saúde, o hospital 

“Virxe da Xunqueira”, a garda civil de Camariñas, o Xulgado de 

Corcubión, a Casa de Acollida, EMUME...  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ver cadros de porcentaxes e financiamento. 
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2Na Área de ASOCIACIONISMO E PARTICIPACIÓN SOCIAL o número de 

actuacións formuladas  foron 6 das cales realizáronse 3 (50%), non se fixo 1(17%) e 

quedaron incompletas 2(33%). Estas últimas xa están iniciadas e séguese a traballar 

nelas. A non realizada foi por motivos de falta de coordinación e colaboración co 

servizo de biblioteca.  

 

 Cursos de fomento de participación social feminina: Foron 

cofinanciados pola Deputación  Provincial da Coruña. A realización foi 

levada a cabo pola Área de Igualdade e Tagen Ata e coa colaboración da 

Delegación Provincial de Vicepresidencia. 

 Asesoramento das subvencións ás asociacións de mulleres: 

Financiado polo Concello de Camariñas. A realización corre a cargo da 

área de Igualdade e da Axencia de Desenvolvemento e coa colaboración 

da CDAR. 

 Consello Municipal da Muller (non completa): Foi cofinanciado pola 

Deputación Provincial da Coruña. A realización foi levada a cabo pola 

Área de Igualdade e Tagen Ata. 

 Transporte público para a asistencia das actividades: Financiado polo 

Concello de Camariñas. A realización corre a cargo da área de Igualdade. 

 Cursos de cociña e cursos de técnicas audiovisuais: Foron 

cofinanciados pola Deputación  Provincial da Coruña. A realización foi 

levada a cabo pola Área de Igualdade e Eritea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 ver cadros de porcentaxes e financiamento. 
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3Na ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE o número de actuacións 

formuladas  foron 2 das cales unha (50%), non se fixo e a outra (50%) non se 

completou. Destes datos dedúcese que é necesario emprender maiores canles de 

comunicación, colaboración e coordinación coas concellerías e servizos 

correspondentes para traballar de forma horizontal a igualdade de oportunidades. En 

definitiva, pór en funcionamento o principio “mainstreaming”. 

 

 Obradoiros de coeducación en centros educativos (non completa): Foi 

cofinanciada pola Xunta de Galicia e a realización  levouna a cabo a 

Área de Igualdade e Xeneme Intervención Social coa colaboración da 

Asociación Abondou. 

 
4Na ÁREA DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E  DA VIVENDA o número 

de actuacións formuladas  foron 3 das cales realizáronse 1(33%), e non se fixeron 

2(67%). Estas dúas últimas actuacións as súas execucións dependían de instancias 

municipais superiores ao servizo de Igualdade. 

 

 Informar sobre os recursos e as axudas de vivenda: Financiado polo 

Concello de Camariñas. A realización foi levada a cabo pola Área de Igualdade e a 

Axencia de Desenvolvemento Local. 

 

A actividade desta área foi promovida, financiada e realizada polo Concello de 

Camariñas, xa que é levada a cabo pola Axencia de Desenvolvemento Local do 

Concello. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 ver cadros de porcentaxes e financiamento. 
4 ver cadros de porcentaxes e financiamento. 
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5Na ÁREA DE SAÚDE E BENESTAR SOCIAL o número de actuacións formuladas 

e realizadas  foron 2.  As actividades desta área foron as únicas que se realizaron 

completamente.  

 

 Charlas de saúde: Financiado polo Concello de Camariñas. A 

realización foi levada a cabo pola Área de Igualdade e os Servizos 

Sociais e con diferentes colaboracións como a da Asociación Galega de 

Fibromialxía. 

 

 Obradoiro de desenvolvemento persoal: Foi cofinanciada pola 

Deputación Provincial da Coruña e a realización foi levada a cabo pola 

Área de Igualdade e Tagen Ata. 

 
6Na ÁREA DE FORMACIÓN E EMPREGO o número de actuacións formuladas  

foron 5 das cales realizáronse 4 (80%), e non se fixo  1(20%). A única actividade non 

realizada foi o obradoiro de autoemprego, aínda que se esta a emprender outros 

obradoiros de emprego no concello no que participan un gran número de mulleres. 

 

 Curso de novas tecnoloxías: Foi cofinanciada pola Deputación 

Provincial da Coruña e a realización foi levada a cabo pola Área de 

Igualdade, Xeneme Intervención Social e Eritea. 

 Obradoiro busca de emprego:  Foi cofinanciada pola Deputación 

Provincial da Coruña e Singra. A realización foi levada a cabo pola Área 

de Igualdade e o Servizo de Orientación Laboral. 

 Programa Emprendedoras: Financiado polo Concello de Camariñas. A 

realización foi levada a cabo pola Área de Igualdade e a Axencia de 

Desenvolvemento Local. 

 

 

 

                                                 
5 ver cadros de porcentaxes e financiamento 
6 ver cadros de porcentaxes e financiamento 
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 Apoio ás asociacións profesionais: Financiado polo Concello de 

Camariñas. A realización foi levada a cabo pola Área de Igualdade, a 

Axencia de Desenvolvemento Local e o Centro de Desenvolvemento 

Asociativo (CDAR). 

 

2.1 ACTIVIDADES NON EXECUTADAS. 

 

Do total das accións executadas quedaron 14 sen realizar, divididas nas seis das sete 

áreas plantexadas no plan. A continuación faremos un breve comentario das actividades 

non realizadas e as súas causas: 

 

 Por falta de compromiso político, é dicir,  partidas orzamentarias necesarias 

para artellar directrices organizativas que permitirían a súa execución polos 

servizos Técnicos da Área de Igualdade: 

 

 Identificar o concello con nomes de mulleres relevantes poñendo os seus 

nomes nas rúas e edificios públicos. 

 Declaración plenaria de apoio a políticas que promocionen a  igualdade  

de oportunidades.  

 Divulgar as medidas de incentivación que leven a un exercicio real por 

parte  dos homes: permisos, licenzas ou excedencias parentais. 

 Compromiso municipal de substituír o persoal que estea en situación de 

baixas por maternidade/paternidade  no convenio colectivo. 

 Servizo “Canguro” para facilitar a conciliación da vida laboral, familiar e 

persoal. 

 Espacio cultural e de lecer para persoas maiores. 

 Evitar barreiras de mobilidade urbana. 

 Crear zonas axardinadas e de paseo para o disfrute  das persoas maiores e 

dos nenos.   

 Apoio ás iniciativas locais de emprego promovidas por mulleres. (Só 

necesítase cambiar a ordenanza municipal) 
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 Por non execución por parte do servizo técnico da Área de Igualdade: 

 

 Elaboración do díptico “ A muller en cifras”, situación laboral da muller. 

 Difusión dos dereitos laborais das mulleres. 

 Realización de obradoiro de autoemprego para mulleres.    

 

 Pola falta de colaboración cos distintos servizos municipais: 

 

 Difusión e consolidación da sección da muller na biblioteca. 

 Campaña de participación nos deportes. 
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3. PARTICIPACIÓN POR ACCIÓNS: 

 

Das corenta e dúas accións que se contemplaron no I Plan de Igualdade entre Mulleres e 

Homes de Camariñas, realizáronse totalmente vintedúas delas. Analizando as vinte 

accións restantes que non se realizaron ou que non se completaron, observamos que a 

maioría foron por falta das partidas orzamentarias necesarias ou das directrices 

organizativas que permitiran a súa execución pola Área de Igualdade. 

 

Centrándonos nas  22 accións realizadas, analizaremos a participación da cidadanía en 

cada unha delas. 

 

Na Área de Visibilización, Sensibilización e Concienciación realizáronse: 

 

 Guía de Mulleres Significativas de Camariñas: Na realización desta 

guía, que foi o produto resultante do programa de participación  cidadá realizado de 

marzo a outubro do 2005 denominado “Mulleres Significativas de Camariñas”, 

participou e colaborou unha gran parte da cidadanía recompilando nomes e biografías 

de mulleres relevantes do noso concello. Posteriormente votáronse as máis 

significativas para así plasmalas na citada guía. O número de persoas directamente 

beneficiarias foron unhas 700. Esta acción tivo un grande éxito de participación e de 

difusión e, incluso, na actualidade tivemos que facer unha reedición desta polo gran 

número de demandas sen satisfacer. Esta foi unha das primeiras accións coas que a 

Área de Igualdade se deu a coñecer dunha maneira máis xeral entre a cidadanía. 

 Exposición con temática de xénero: Unha das primeiras exposicións 

con temática de xénero foi a que se incluíu tamén no programa “Mulleres 

Significativas de Camariñas”, que consistiu en 22 paneis con fotos e biografías das 

mulleres do concello votadas anteriormente pola cidadanía. Esta exposición estivo 

quince días aberta e pasaron 290 persoas por ela.  

Outra exposición levada a cabo foi a que se incluíu no programa “En Feminino: A Voz 

das Mulleres” chamada A Memoria do Tempo. Nela facíase un camiño ao longo da  
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vida das mulleres, a súa infancia, xuventude, relixión... A exposición realizouse 

durante a clausura do citado programa e  visitárona unhas 123 persoas. 

 

As diferentes exposicións tiveron bastante afluencia e nos cuestionarios que pasamos 

aos/ás asistentes mostrábase grande interese por elas e pola continuidade das 

actividades co obxectivo, de valorar o traballo das mulleres ao longo da historia no 

noso ámbito local.  

 Organizar ciclos, charlas, xornadas, cursos, etc. sobre temática de 

xénero: Fixéronse dous cursos de Igualdade de Oportunidades no ano 2005 e  Grupos 

de Encontro parroquiais e municipais no verán de 2006, celebrados dentro do 

programa “En Feminino: A Voz das Mulleres.” A participación destas actividades foi 

boa. Nos grupos de encontro a participación foi de 30 persoas. Segundo á análise do 

persoal docente os niveis de reflexión acadados e o traballo sobre os contidos foron 

moi altos. Pensamos que acadamos o obxectivo de toma de contacto con novas formas 

de pensar. Agora temos que seguir traballando nunha concienciación progresiva e no 

apoio á participación e á intervención social da muller. 

 Informar, atender  e apoiar calquera demanda sobre discriminación 

por razón de sexo: Esta acción realizouna o Departamento de Servizos Sociais do 

noso concello no programa de información, atención e asesoramento coa colaboración 

nos casos necesarios do Centro de Información a Muller (CIM) e dos representantes 

sindicais. Este serzo ten carácter permanente e continuado e a súa valoración é moi 

positiva. 

 Informar das actividades en espazos tradicionalmente femininos  e 

reservar en centros municipais espazos para realizar reunións ou grupos de 

mulleres (incompleta):  Empregaron na realización das actividades os espazos cedidos 

polo concello. Utilizáronse tanto para a presentación e clausura dos distintos 

programas da Área de Igualdade como para as actividades promovidas dende dita área 

e para reunións e encontros de distintas asociacións do concello7. A participación na 

presentación do programa “En Feminino” foi de 103 mulleres e no coro municipal en 

torno a 32 mulleres. 

                                                 
7 Ver ficha 6 
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 Coordinarse coas asociacións  e colectivos existentes  para a 

realización de cursos e actividades: Está acción levouse a cabo con distintos 

obradoiros, charlas e actividades durante todo o período do plan dende os servizos 

municipais e o Centro de Desenvolvemento Asociativo: 

 Actividade de ioga co colectivo de fibromialxía: 35 mulleres 

 Obradoiro de fibromialxía: 18 mulleres 

 Charla coa Asociación Galega de Fibromialxía:28 persoas 

 Actividade de Tai-chí co colectivo de maiores de 60 anos: 70 persoas 

 Grupos de encontro: 19 mulleres 

  Rutas de sendeirismo: 10 mulleres 

  Coro municipal: 32 mulleres. 

 O grao de satisfacción das participantes foi moi bo e é salientable a creación dunha 

asociación de mulleres xurdida dunha destas actividades (Rutas de sendeirismo). 

 Impulsar convenios de cooperación con outras institucións e 

administracións públicas para o desenvolvemento común de actividades que 

fomenten a igualdade de xénero: Durante todo o período do Plan leváronse a cabo 

diferentes convenios de cooperación con outras institucións tales como os cursos 

formativos coa Deputación Provincial da Coruña ( Proximitas, Proximitas Plus), 

diferentes cursos en colaboración co Proxecto Singra (Cruz Vermella), distintos cursos 

no IES da Ponte do Porto... A maioría destas actividades contou cunha participación de 

20 persoas, e o grao de satisfacción das participantes foi moi alto, incluso 2 

participantes nos cursos da Deputación atoparon un traballo no eido no que se 

formaron. 

 Difusión do estudo da “Diagnose das mulleres de Camariñas”( 

incompleta): esta acción non está completada pois a difusión da Diagnose tense que 

realizara un número maior de persoas e entidades . 

 Difusión da presenza feminina en postos de responsabilidade 

( incompleta): Esta acción levouse a cabo por medio da Guía de Mulleres Significativas, a 

exposición e o documental a  “Memoria do Tempo”. 
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Na Área de Servizos Sociais e conciliación da vida persoal, laboral e familiar 

realizáronse: 

 Proseguir  coa información e a orientación que se efectúa coas 

mulleres de modo personalizado a través dos servizos sociais sobre as 

posibilidades de utilización e acceso aos recursos: Esta acción é levada a cabo polo 

programa de información, atención e asesoramento do Departamento de Servizos 

sociais. É un servizo permanente e de calidade na información prestada. Dende maio 

de 2007 contamos cun servizo de asesoría xurídica unha tarde á semana. O número de 

usuarias no 2004 foi de 607 mulleres, no 2005 de 570 mulleres e no 2006 612 

mulleres.  

 Elaboración dun informe previo á posta en marcha da escola 

infantil, sobre xestión e características da mesma: A creación da escola infantil é un 

logro moi importante para o colectivo feminino do noso concello xa que facilita a 

conciliación da vida persoal e familiar. O número de participantes foi de 19 nenas/os 

no seu comezo pero na actualidade xa son 31. O persoal  de Servizos Sociais realizou 

un informe previo e realizan o seguimento e a avaliación deste servizo. 

 Campaña de sensibilización tanto á poboación xeral, ás persoas 

afectadas e aos profesionais implicados, alentando a formulación de denuncias e  

a elaboración da guía informativa sobre malos tratos: Dende o ano 2005  a Área de 

Igualdade está a levar a cabo diferentes campañas con accións encamiñadas a combater 

esa lacra que afecta á nosa sociedade chamada violencia de xénero. No 2005 

realizamos unha campaña de sensibilización e visibilización “Hai outro lado” 

mediante a difusión de dípticos e tarxetas informativas contra a violencia de xénero. O 

número de beneficiarias/os foi de 250. Ao ano seguinte, no  2006, editouse unha Guía 

de Servizos e Recursos onde se incluíu un modesto estudo da situación que estamos a 

vivir na nosa zona xeográfica en torno a esta problemática. O número de servizos 

beneficiarios da Guía foi de 15. Programamos un obradoiro para profesionais “Novas 

masculinidades ante a violencia de xénero” ao que acudiron 15 profesionais da zona. 

Tódalas actividades neste senso van encamiñas a favorecer a reflexión de toda a  

 

 

 



 

                                                                                                   18 

Concello de Camariñas 
 

 

cidadanía sobre a gravidade dun problema que é de todas e todos. 

 

Na Área de Participación e asociacionismo realizáronse: 

 

 Cursos, obradoiros, seminarios formativos, etc. dirixidos a mulleres 

para fomentar a participación social: Fixéronse dúas actividades dirixidas a  

favorecer a participación social das mulleres, seguindo as liñas de actuación debuxadas 

no estudo do diagnóstico da situación das mulleres de Camariñas. Realizamos unha 

“Xornada de Dinamización” no ano 2005 con 41 persoas asistentes  e os “Grupos de 

Encontro parroquiais e municipais”  no 2006 con 19 persoas. Conseguir a 

participación social  das mulleres é un obxectivo básico para a Área de Igualdade. 

 Continuar prestando asesoramento sobre subvencións ás asociacións 

de mulleres e difusión deste servizo: Esta acción é levada a cabo polo programa 

informativo da Axencia de Desenvolvemento Local. É un servizo permanente e 

ademais dende a posta en funcionamento do CDAR, as asociacións contan cun servizo 

especializado de asesoramento e dinamización. 

 Realización de cursos que non supoñan unha extensión no tempo de 

formación ou lecer do papel tradicionalmente desenvolvido por mulleres e por 

homes, como un curso de cociña para homes ou un curso de técnica audiovisual 

para mulleres: Esta acción realizouse no ano 2006 cun Curso de Produción 

Audiovisual para mulleres englobado no programa “En Feminino: A Voz das 

Mulleres” onde as mulleres realizan e participan nun documental. A participación 

nesta acción foi de 12 mulleres. A análise do curso é moi positiva pois ás mulleres  

gustoulles moito o contacto coas novas tecnoloxías, de feito demandan máis 

actividades deste estilo. 

 Creación do Consello Municipal da Muller ( incompleta): para esta 

acción empezouse a traballar no programa “En feminino” coa actividade dos grupos 

de encontro onde conformamos o grupo embrión do Consello. 
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 Transporte público para as persoas asistentes ás actividades 

programadas (incompleta): Esta acción realizouse para as actividades do programa “En 

Feminino”como o Coro municipal de mulleres.  

 

Na Área de Educación, Cultura e Deporte realizáronse: 

 

 Continuar coa intervención de educación para a saúde desenvolvidas 

nos centros de ensino (sexualidade, alimentación, VIH, drogadicción, 

autoestima...), fomentando obradoiros de coeducación co alumnado: En todo o 

período do plan fixéronse diversos obradoiros relacionados coa saúde, nos CEIP e no 

IES do concello, como o de bebidas saudables e os de drogadicción e sexualidade.  A 

participación nas actividades foron as/os alumnas/os dos cursos correspondentes.A 

valoración de cada unha das actividades foi moi positiva, tanto dos profesionais que as 

levaron a cabo como das/os profesoras/es dos centros, así como do alumnado, que se 

implican con moita motivación e interese. 

 Intervención coeducativa en centros de ensinanza (incompleta): 

Fixéronse ao longo do plan distintos obradoiros de drogadicción, sexualidade, bebidas 

saudables, igualdade...nos centros educativos pero haberá que consolidalos no futuro. 

 

Na Área de ordenamento do territorio e da vivenda realizáronse: 

 

 Informar ás mulleres sobre os recursos e axudas que teñen ao seu 

alcance para acceder a unha vivenda: Esta acción é levada a cabo polo programa 

informativo da Axencia de Desenvolvemento Local informándolles aos/as usuarios/as   

sobre axudas e subvencións para a compra, construción, reconstrución, rehabilitación e 

aluguer de vivenda. Entre o período do Plan utilizaron o servizo unhas 68 persoas.  
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Na Área de saúde e benestar social realizáronse: 

 

 Campañas, charlas, etc, sobre diversas enfermidades  ( tales como 

fibromialxía, osteoporose, anorexia e bulimia) e temas sociosanitarios 

(planificación familiar, nutrición  hixiene):  Durante todo o período do plan 

fixéronse distintas actividades relacionadas coa saúde como ximnasia para persoas con 

problemas de saúde, ioga para persoas afectadas de fibromialxía, charla sobre esta 

enfermidade, charla de reumatoloxía....8  As actividades desta acción son valoradas 

moi positivamente  polas asistentes. O número de participantes  foi de 387 persoas, das 

que a maioría foron mulleres.  

 Obradoiros de desenvolvemento persoal para mulleres:  Realizouse 

un obradoiro de habilidades sociais e autoestima: Cara ao empoderamento. Nos grupos 

de encontros, favorecécese a integración da muller  potenciando a súa autoestima, 

elemento indispensable para  xerar un maior valor social sobre si mesmas. O número 

de participantes nas actividades foi de 42 mulleres.  

 

Na Área de formación e emprego realizáronse: 

 

 Cursos de novas tecnoloxías especificamente para mulleres: No 

período do plan fixéronse dous cursos destas características, no ano 2005 un Curso de 

Maquetación para a Guía de Mulleres Significativas de Camariñas coa participación 

de 12 mulleres e no ano 2006 un Curso de Produción Audiovisual para a realización 

dun documental coa participación de 12 mulleres. Ambos tiveron moito éxito xa que 

as participantes sentíronse a gusto coa práctica da tecnoloxía novidosa. A valoración 

do curso de maquetación foi  a máis positiva Neste último as debilidades centráronse 

na marxe de participación, nas decisións sobre a produción do documental e nos 

contidos profesionais impartidos. Dende a Área de Igualdade non queremos que isto 

volva suceder polo que en próximas actividades farase unha avaliación máis continua 

no percorrer das actividades e  

 

 

                                                 
8 Ver ficha 20 
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establecendo instrumentos para a avaliación e o seguimento da participación e 

receptividade do cadro docente. 

 Obradoiros de busca activa para mulleres co emprego de novas 

tecnoloxías: Realizouse un curso de busca activa de emprego por internet no ano 

2005 impartido pola orientadora laboral do concello coa participación de 8 

mulleres.Tanto os contidos, o material e a exposición por parte da orientadora laboral 

foron valorados moi positivamente. Para a metade das participantes a duración do 

curso resultou curta (2 horas).   

 Posta en funcionamento do programa de apoio a emprendedores:  

Con esta acción pretendeuse apoiar  e incentivar o autoemprego e as iniciativas 

empresariais promovidas por mulleres. Realizouse no ano 2004 cunha poboación 

beneficiaria de 10 mulleres. As mulleres que participaron nesta actividade fixeron 

unha valoración moi positiva dela, falan do moito que aprenderon e do motivador que 

resultou o curso.  

 Programa de apoio das asociacións profesionais: encaixe, 

marisqueo, percebeiras:  Esta acción é levada a cabo pola Axencia de 

Desenvolvemento Local na que se informa e asesora a todas as asociacións do 

concello. É un servizo permanente e continuado no que se realizan proxectos e 

memorias para subvencións, asesoramento e tramitación de subvencións. No ano 

2006 creouse no noso concello o Centro de Desenvolvemento Asociativo Rural 

(CDAR) que facilita o labor asociativo de asociacións nas áreas rurais e facilita a 

participación da poboación en actividades do seu contorno. Asociacións beneficiarias: 

12. 

 

É destacable o esforzo realizado polo Concello na súa primeira experiencia en 

programas para a igualdade, obtendo unha participación total de 4431 persoas en 28 

accións o que supón unha media de 158 persoas por acción. Nesta media inclúense as 

actividades onde houbo participación masiva como as presentacións e clausuras de 

programas ou servizos de información. A participación nas 17 accións levadas a cabo 

especificamente pola Área de Igualdade foi de un total dun total de 1791 persoas o que 

supón unha media de 107 persoas por acción. A moda das accións é  de 15 pois é o 

número de participación máis repetido. 
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DEPORTES; 212
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ASOCIACIONISMO; 72

Á. DE SERVIZOS SOCIAIS E 
CONCIALIZACIÓN DA VIDA 

PERSOAL; 2085

Á. ORDENAMENTO DO 
TERRITORIO E DA VIVENDA; 

68 Á. SAÚDE E BENESTAR 
SOCIAL; 429

Á. FORMACIÓN E EMPREGO; 
54

ÁREA DE  VISIBILIZACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN E
CONCIENCIACIÓN

Á. DE SERVIZOS SOCIAIS E
CONCIALIZACIÓN DA VIDA
PERSOAL

Á. PARTICIPACIÓN E
ASOCIACIONISMO

Á. EDUCACIÓN, CULTURA E
DEPORTES

Á. ORDENAMENTO DO
TERRITORIO E DA VIVENDA

Á. SAÚDE E BENESTAR
SOCIAL

Á. FORMACIÓN E EMPREGO



 

                                                                                                   23 

Concello de Camariñas 
 

 

4. AVALIACIÓN ECONÓMICA: 

 

No aspecto económico a Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de 

Camariñas non tivo partida orzamentaria específica municipal ata xaneiro do 2007, é 

dicir, non houbo orzamento específico durante toda a vixencia do plan.  O 

financiamento das accións realizouse con orzamentos destinados á Area de Servizos 

Sociais en xeral. É destacable que aínda sen partida orzamentaria específica as 

actuacións da Área de Igualdade tiveron grande acollida entre a cidadanía do noso 

concello e incluso fóra del. A aprobación de partida orzamentaria propia foi un paso 

moi importante para a visibilización e a consolidación da Área de Igualdade e un 

compromiso político en favor da Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 

do Concello de Camariñas. 

 

A Área de Igualdade durante todo o período do plan estivo subvencionada por 

diferentes institucións como a Deputación Provincial da Coruña ou o Servizo Galego de 

Igualdade para a realización de actividades e pola Xunta de Galicia, Consellería de 

Traballo para o gasto de persoal. 

 

No ano 2004 a Deputación Provincial  da Coruña aprobounos unha subvención  para 

realización de actividades de  9.727.29€. No ano 2005 o importe foi de 11.489.68€ e no 

2006 o importe foi de 13.989.83€ polo que o total do importe subvencionado pola 

Excma. Deputación Provincial da Coruña á Área de Igualdade do Concello de 

Camariñas foi de 35.206.80€. 

 

No mesmo período do plan a Xunta de Galicia representado polo Servizo Galego de 

Igualdade concedeunos no ano 2004 unha cantidade de 1500€ para a realización do Plan 

de Igualdade. No ano 2005 concedeunos 3000€ para a realización dunha campaña en 

contra da violencia de xénero e no 2006 concedeunos o SGI unha cantidade de 758.97€ 

para a edición da Guía de recursos e servizos da violencia de xénero e a Secretaría Xeral 

de Igualdade concedeunos no mesmo ano 1500€ para a realización dun seminario para 

profesionais “Novas masculinidades ante a violencia de Xénero”. 
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Observamos no gráfico o progresivo apoio e compromiso da Deputación cos programas 

de Igualdade do Concello fronte a un descenso de financiamento destes programas por 

parte da Xunta de Galicia. 
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A contratación das tres técnicas de Igualdade que desenvolveron o I PIOM de 

Camariñas estiveron e están financiadas por distintas institucións mediante subvencións, 

ben sexan da Xunta ou ben da Deputación. No período que nos ocupa, as contratacións 

do persoal sempre estiveron subvencionadas pola Consellería de Traballo cos programas  

Labora e Cooperación. Dende xaneiro do 2004 ata decembro do 2006 o financiamento 

total deste persoal acadou os 47.528.79€.  

 

 

 

 

A principios do ano 2007 a Área de igualdade apareceu por primeira vez reflectida nos 

orzamentos municipais para ese mesmo ano, foi un paso significante para a 

consolidación do servizo e do seu persoal. É importante plasmar en compromisos 

orzamentarios plurianuais as actividades previstas, para así ter garantido a boa marcha 

do servizo e a consolidación dos  seus obxectivos. 
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5. CONCLUSIÓNS DA AVALIACIÓN DO I PIOM: Plan de Igualdade de 

Oportunidades entre Mulleres e Homes de Camariñas (2004-2006) 

 

 

A avaliación do I Plan de Igualdade entre mulleres e homes do Concello de Camariñas, 

baseouse nas entrevistas en profundidade realizadas ás usuarias do servizo, nos informes 

avaliativos das distintas actividades, na valoración do persoal docente encargado de 

dirixilas e nos resultados do seguimento persoal levado a cabo polas técnicas de 

Igualdade. 

 

Da documentación avaliativa despréndese que a maioría das mulleres entrevistadas 

declaran ter un alto grao de coñecemento da Área de Igualdade, e das actividades dos 

programas levados a cabo nos dous últimos anos, (“Mulleres Significativas de 

Camariñas”  e “En Feminino: A Voz das Mulleres”). Non obstante, evidenciamos un 

menor coñecemento sobre as accións dedicadas á Violencia de Xénero, como a “Guía 

de recursos contra a Violencia de Xénero”. 

 

É salientable destacar que o PIOM, documento no que se planifican as diferentes 

accións realizadas pola Área de Igualdade, é practicamente descoñecido, aínda que 

coñecen a maioría das actividades que compoñían e se desenvolveron dentro do Plan. 

Do mesmo modo descoñecen a diagnose das mulleres de Camariñas. 

 

É necesario polo tanto incidir na promoción e na comunicación das nosas iniciativas, 

campañas e documentos para que toda a poboación coñeza o noso traballo e poida 

participar del e moi especialmente transmitir os Plans de Igualdade nos que se inxiren. 

 

Observamos gratamente que o coñecemento da técnica de Igualdade e do traballo que 

realiza cada vez é maior e está ben valorado. 
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O perfil das nosas usuarias son mulleres con 50 anos ou máis, amas de casa e con baixo 

nivel de instrución ás que lles gusta asistir a actividades de lecer e tempo libre como o 

coro, sendeirismo, curso de audiovisual. A franxa de idade deste perfil coincide co 

segmento máis representativo das mulleres empadroadas en Camariñas. 
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Coidamos que é necesario seguir apoiando e motivando a participación e as demandas  

das mulleres de mais de 40 anos que están presentes nas actividades fomentadas pola 

Área de Igualdade ata o de agora. Aínda sen esquecer que debemos abrir novas liñas de 

actuacións dirixidas ao colectivo feminino de idades máis temperás, así como a 

colectivos de mulleres que teñan actividades laborais fóra da casa. Para conseguir así ter 

un colectivo de acción o máis heteroxéneo posible,  que se comprometa e participe en 

prol da Igualdade e con capacidade de liderar o cambio social. 

 

Faremos a continuación unha análise avaliativa por áreas: 

 

1. ÁREA DE VISIBILIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E CONCIENCIACIÓN: Esta área foi  

a máis numerosa en actuacións,  cun total de 16. O obxectivo principal foi o de 

promover a Igualdade de Oportunidades de forma normalizada e integral a través 

da información, a sensibilización e a concienciación da poboación. Ao longo 

destes anos o traballo pola Igualdade foi formando parte da vida da cidadanía de 

Camariñas por medio das actuacións como a Guía de Mulleres Significativas, 

exposicións en xénero, formación en igualdade de oportunidades...  

  

 

 

 

 

ESTUDOS 

  Baixos  Medios Altos N/C   
  19 9 4 27   

15%

7%

46%

32%

B aixos   Medios Altos N/C
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As actuacións realizadas nesta área tiveron moi boa acollida entre a cidadanía, 

pensamos que debemos seguir nesta liña de traballo de consolidación e a 

sensibilización da situación de desigualdade na que vive a muller . 

 

2. ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS E CONCILIACIÓN PERSOAL, LABORAL E 

FAMILIAR: Nesta área englóbanse as actuacións referidas á violencia de xénero. 

No período do plan levouse a cabo unha campaña de Violencia de xénero onde 

unha parte estivo dirixida a profesionais e outra á poboación en xeral. Segundo se 

desprende das entrevistas en profundidade realizadas é imprescindible mellorar o 

coñecemento que ten a poboación destes programas co que haberá que traballar 

na liña informativa e divulgativa deles. 

 

3. ÁREA DE ASOCIACIONISMO E PARTICIPACIÓN SOCIAL:  O obxectivo principal 

desta área foi o de promover a participación e a plena integración das mulleres en 

tódolos ámbitos da vida pública. O traballo realizado neste senso pola área de 

Igualdade é moi positivo pois durante todo o período do plan o esforzo aplicado á 

realización das nosas accións foi encamiñado a traballar na participación social 

das mulleres. Como os programas “Mulleres Significativas de Camariñas”, “En 

feminino” ou as “Xornadas de Dinamización do tecido asociativo feminino”...e 

acadamos a formalización dunha asociación de mulleres e o proxecto de creación 

doutra ademais de crear redes de apoio e intercambio parroquiais e municipais. 

Detectamos deficiencias no proceso de avaliación dalgunhas actividades, polo 

que en diante planificaremos sistemas formais de avaliación continua no 

percorrer da actividade establecendo instrumentos para a avaliación e o 

seguimento da participación e da receptividade do persoal docente. 

 

4. ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE: Unha liña de actuacións 

prioritaria deseñada e relacionada coa muller e coas actividades culturais e 

deportivas en colaboración con servizos municipais. Traballouse co IES no 

programa de Mulleres Significativas e colaborouse co programa de coeducación. 

A importancia da formación e da sensibilización dos rapaces e rapazas e da  
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mocidade, futuro da nosa sociedade, motívanos para incrementar as accións nos 

centros de ensino. 

 

5. ÁREA DE ORDENAMENTO DO TERRITORIO E VIVENDA: Nesta área 

plantexabamos traballar no medio para que o seu uso sexa accesible para toda a 

cidadanía polo que por motivos presupostarios non foi posible realizar todas as 

actuacións establecidas no plan. É conveniente artellar novas accións adaptadas e 

viables orzamentariamente e que incidan na mellor calidade de vida do colectivo 

feminino. 

 

6. ÁREA DE SAÚDE E BENESTAR SOCIAL:  Pretendíase mellorar as condicións de 

benestar das mulleres atendendo ás súas necesidades específicas. Pensamos que 

nesta área os nosos obxectivos foron cumpridos pois organizáronse distintos 

obradoiros e charlas de saúde. Imos seguir traballando nesta liña pois o 

autocoñecemento do corpo e a información sobre a saúde é importante para a 

autonomía e a seguridade das mulleres, elaborando accións específicas 

relacionadas coa sexualidade e a saúde integral. 

 

7. ÁREA DE FORMACIÓN E EMPREGO: Conseguiuse unha toma de contacto coas 

novas tecnoloxías durante o período do plan mediante os cursos de maquetación e 

de produción audiovisual,  e obradoiros de busca de emprego mediante novas 

tecnoloxías promovendo a participación das mulleres e a cualificación 

profesional e as habilidades na busca de emprego. 

 

O acceso ás novas tecnoloxías é na actualidade un aspecto imprescindible para a 

integración social e laboral do colectivo feminino polo que é conveniente deseñar 

accións de formación neste eido. 

 

O compromiso político de consolidación, axuda, colaboración e apoio tanto a Área de 

Igualdade como a propia figura da técnica de Igualdade, e  aos programas deseñados en 

prol da Igualdade é imprescindible para acadar os obxectivos de mellora do acceso e  
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participación do colectivo feminino do Concello. Sen o dito compromiso moitos do 

nosos esforzos serán en balde. 

 

Estabilizar o Servizo de Igualdade dentro dos Servizos Sociais e visibilizalo na 

denominación oficial da Concellería así como seguir na liña de programas de 

participación cidadá e no incentivo para  a participación do colectivo masculino. Deben 

ser liñas de actuacións básicas de calquera política municipal comprometida coa 

Igualdade dos diferentes colectivos do seu territorio.  

 

Durante estes tres anos de traballo (2004-2006) conseguiuse establecer unha cohesión 

social moi valiosa entre mulleres do noso concello e creáronse redes “que resultaron a 

estructura máis axeitada para ver garantida a supervivencia da loita polos seus 

obxectivos”.Estes resultados foron grazas as propias mulleres e tamén ao esforzo 

realizado polo Concello na súa primeira experiencia en programas para a igualdade. 

 

A consolidación da Área de Igualdade e a dotación de recursos humanos é unha peza 

clave para aproveitar a experiencia dos programas desenvolvidos ata o momento e  

continuar coa realización de novos programas, converténdose en servizo de referencia 

para toda a poboación en temas de igualdade e prevención e atención a vítimas da 

violencia de xénero.  
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6. LIÑAS DE ACTUACIÓN DO II PLAN DE IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE CAMARIÑAS  

(2007-2010) 

 

Da avaliación do I PIOM  concluímos unhas liñas básicas de actuación para o deseño do 

II PIOM e agrupámolas en 5 áreas . Estas liñas de actuación pretenden acadar 

obxectivos non executados totalmente e novas demandas que fixeron as mulleres 

durante o desenvolvemento  do primeiro PIOM. 

 

 

ÁREAS: 

1. INCORPORACIÓN DA PERSPECTIVA DE XÉNERO NO 

CONCELLO: 

 Traballar de forma horizontal cos distintos Servizos Municipais, aplicar o 

“Principio. Mainstreaming” e programar accións de participación e 

colaboración entre Servizos Municipais e as entidades do Concello.  

 Consolidación do posto de técnica de Igualdade. 

  Repercusión a nivel social da Área de Igualdade. 

 Sistema de avaliación 

 Compromiso municipal de substituír o persoal que está en situación de baixa 

por maternidade ou paternidade no convenio colectivo. 

 Declaración plenaria de apoio ás políticas que promocionen a igualdade de 

oportunidades. 

 Identificar con nomes de mulleres relevantes poñendo os seus nomes nas rúas e 

edificios públicos. 
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2. VISIBILIZACIÓN  E SENSIBILIZACIÓN DA REALIDADE DAS 

MULLERES CAMARIÑÁS: 

 Colocación de paneis informativos distintivos da Área de Igualdade nas 

distintas parroquias. 

 Promover a posta en marcha da Casa da Muller ou Espazo da Muller. 

 Exposicións temáticas de xénero. 

 Seguir coa elaboración de calendarios onde se visibilicen diferentes situacións 

en igualdade. 

 

3. EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN SOCIAL E POLÍTICA. 

 Seguir traballando con programas de participación e integración social. 

 Posta en marcha do Consello municipal de Mulleres. 

 Captación e traballo con mulleres mozas do concello. 

 

4. COEDUCACIÓN, CULTURA, LECER E DEPORTE: 

 Programas de Interculturalidade. 

 Proxecto de coeducación nos centros escolares. 

 Programa de “Deporte en clave feminina” 

 Formación e rexistro de rutas de sendeirismo con temática de muller “Os 

camiños da nosa vida” 

 Difusión e consolidación da sección da muller na biblioteca. 

 Transporte escolar e comedor nos centros educativos.  

 

5. FORMACIÓN E EMPREGO 

 Seguir con actividades de novas tecnoloxías. 

 Elaboración do díptico “A muller en cifras” situación laboral da muller. 

 Difusión dos dereitos laborais das mulleres. 
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6. SAÚDE , CALIDADE DE VIDA E VIOLENCIA DE XÉNERO 

 Seguir coa campaña contra a violencia de xénero: Hai outro lado. 

 Xornadas contra a violencia de xénero. 

 Proxectos de Obradoiros formativos sobre saúde positiva (menopausia, 

sexualidade, autocoñecemento...) 
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7. ANEXOS:  Fichas de recollida de información e seguimento do I PIOM do 

Concello de Camariñas
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FICHAS 

DE  

SEGUIMENTO DAS ACTUACIÓNS DO 

I PLAN DE IGUALDADE  DE OPORTUNIDADES 

 ENTRE MULLERES E HOMES  

DO CONCELLO DE CAMARIÑAS (2004-2006) 
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FICHA 1 (Actuacións): 

GUÍA DE MULLERES SIGNIFICATIVAS DE CAMARIÑAS 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área de Visibilización, Sensibilización e Concienciación da poboación no seu 

conxunto. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a igualdade de oportunidades de forma normalizada e 

integral mediante  a información, a sensibilización  e a concienciación da poboación 

no seu conxunto. 

Obxectivo específico 1.1: Visibilizar e sensibilizar sobre as situacións de 

desigualdade na que seguen vivindo as mulleres. 

4. Tipo de actividade. 

Actividade de difusión e sensibilización. 

5. Denominación da actividade. 

Guía de Mulleres Significativas de Camariñas 

6. Poboación destinataria. 

A actividade de recollida de información estivo aberta a toda a poboación de 

Camariñas.  

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

O número de persoas directamente beneficiarias foi igual ao número de exemplares 

editados que foron 200. 

Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

8. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Axencia de Desenvolvemento Local 

IES Pedra da Aguia,  de Ponte do Porto 
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9. Financiamento. 

Organismo: Deputación da Coruña, Proxecto Singra e Concello de Camariñas. 

10. Data de realización. 

De marzo a setembro do ano 2006 

11. Valoración. 

A valoración da información contida no documento foi positiva , pois é moi boa 

para valorar o traballo das mulleres ao longo da historia do noso ámbito local. 
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FICHA 2( Actuacións):   

REALIZACIÓN DE EXPOSICIÓNS CON TEMÁTICAS DE XÉNERO 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área de Visibilización, Sensibilización e Concienciación da poboación no seu 

conxunto. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a igualdade de oportunidades de forma normalizada e 

integral mediante  a información, a sensibilización  e a concienciación da poboación 

no seu conxunto. 

Obxectivo específico 1.1: Visibilizar e sensibilizar sobre as situacións de 

desigualdade na que seguen vivindo as mulleres. 

4. Tipo de actividade. 

Actividade de difusión e sensibilización. 

5. Denominación da actividade. 

 Exposición de Mulleres Significativas de Camariñas. 

 Exposición da Memoria do Tempo. 

 Exposición de carácter semipermanente en10 organismos e institucións 

do noso concello como centros de ensino, centros de saúde, xulgado, 

entidades locais... 

6. Poboación destinataria. 

A actividade estivo dirixida á poboación xeral do Concello de Camariñas.  

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Exposición Mulleres Significativas de Camariñas: 290 persoas 

Exposición da Memoria do Tempo: 123 persoas 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 
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9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto.  

10. Financiamento. 

Organismo: Deputación da Coruña, Proxecto Singra e Concello de Camariñas. 

11. Data de realización. 

Exposición Mulleres Significativas: segunda quincena de setembro e primeira de 

outubro do ano 2005 

Exposición da Memoria do Tempo: outubro do 2006 

Exposición semipermanente: ano 2006 ata a actualidade. 

12. Valoración. 

A valoración da información contida nas exposicións foi positiva , pois valora o 

traballo das mulleres ao longo da historia do noso ámbito local. 
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FICHA 3( Actuacións):   

ORGANIZAR CICLOS, CHARLAS, XORNADAS. CURSOS, ETC. SOBRE A 

TEMÁTICA DE XÉNERO 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área de Visibilización, Sensibilización e Concienciación da poboación no seu 

conxunto. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a igualdade de oportunidades de forma normalizada e 

integral mediante  a información, a sensibilización  e a concienciación da poboación 

no seu conxunto. 

Obxectivo específico 1.1: Visibilizar e sensibilizar sobre as situacións de 

desigualdade na que seguen vivindo as mulleres. 

4. Tipo de actividade. 

Cursos  ou xornadas formativas. 

5. Denominación da actividade. 

 Dous cursos de Igualdade de Oportunidades. 

Grupos de encontro. 

6. Poboación destinataria. 

A actividade estivo dirixida á poboación xeral do Concello de Camariñas, pero 

houbo maior incidencia na participación das mulleres. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Un curso de Igualdade, cos alumnos de 3º da ESO do IES Pedra da Aguia. 

Un curso de Igualdade, con 12 mulleres do concello. 

Grupos de encontro: 19 mulleres. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 
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9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto. 

 

10. Financiamento. 

Organismo: Deputación da Coruña. 

11. Data de realización. 

 Cursos de Igualdade: abril do 2005 

 Grupos de encontros: de xuño a setembro do 2006. 

12. Valoración. 

A participación e a motivación foi moi boa. A medida que o grupo se foi coñecendo 

e as sesións avanzando o clima do grupo foi mellorando. Os niveis de reflexión 

acadados e o traballo sobre os contidos foron moi altos.  
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FICHA 4( Actuacións): 

DIFUSIÓN DA PRESENZA FEMININA EN POSTOS DE 

RESPONSABILIDADE OU TRADICIONALMENTE  OCUPADOS POR 

HOMES cunha campaña sobre o potencial das mulleres en tódolos ámbitos ou cun 

ciclo de charlas onde se visualice o papel destas mulleres na vila camariñá. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área de Visibilización, Sensibilización e Concienciación da poboación no seu 

conxunto. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a igualdade de oportunidades de forma normalizada e 

integral mediante  a información, a sensibilización  e a concienciación da poboación 

no seu conxunto. 

Obxectivo específico 1.1: Visibilizar e sensibilizar sobre as situacións de 

desigualdade na que seguen vivindo as mulleres. 

4. Tipo de actividade. 

Actividade de difusión e sensibilización. 

5. Denominación da actividade. 

 A difusión da presenza feminina en postos de responsabilidade quedou difundida:  

- Guía. 

- Exposicións 

- Documental 

6. Poboación destinataria. 

A actividade estivo dirixida á poboación xeral do Concello de Camariñas pero 

houbo maior incidencia na participación das mulleres. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Poboación camariñá. 
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8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto. 

10. Financiamento. 

Organismo: Deputación da Coruña e Concello de Camariñas. 

11. Data de realización. 

 Guía e exposición: de marzo a setembro do 2005. 

Documental: setembro e outubro 2006. 

12. Valoración. 

A visibilización das mulleres en postos de responsabilidade foi boa e 

importante para a concienciación de que cada vez as mulleres vaian 

asumindo roles diferenciais.  
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FICHA 5( Actuacións):  

INFORMAR, ATENDER E APOIAR CALQUERA  DEMANDA  SOBRE 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, CON ESPECIAL ATENCIÓN AO 

ACOSO SEXUAL NO TRABALLO. 

 

1. Organismos/entidades responsables. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área de Visibilización, Sensibilización e Concienciación da poboación no seu 

conxunto. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a igualdade de oportunidades de forma normalizada e 

integral mediante  a información, a sensibilización  e a concienciación da poboación 

no seu conxunto. 

Obxectivo específico 1.2: Concienciar os responsables da política, o persoal da 

Administración Local e á poboación en xeral sobre a discriminación  existente na 

nosa sociedade que dificulta o proceso  de plena equiparación da muller para que 

fomenten a igualdade de oportunidades. 

4. Tipo de actividade. 

Actividade informativa e asesoramento sobre discriminación por sexo. 

5. Denominación da actividade. 

Recurso informativo e de asesoramento sobre discriminación por sexo. 

6. Poboación destinataria. 

A actividade estivo dirixida a poboación xeral do Concello de Camariñas pero con 

maior incidencia na información as mulleres. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Poboación camariñá e colectivo feminino. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 
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9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Centros de Información á Muller, representantes legais dos traballadores. 

10. Financiamento. 

Organismo: Concello de Camariñas 

11. Data de realización. 

Durante todo o período, é un servizo continuado. 

12. Valoración. 

A Valoración do Servizo de Información é moi positivo. É levado a cabo polos 

Servizos Sociais do Concello de Camariñas.   
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FICHA 6( Actuacións): 

 INFORMAR DAS ACTIVIDADES CULTURAIS EN ESPAZOS 

TRADICIONALMENTE  FEMININOS E RESERVA NOS CENTROS 

MUNICIPAIS DE ESPAZOS  PARA A CELEBRACIÓN DE REUNIÓNS OU 

GRUPOS DE MULLERES. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área de Visibilización, Sensibilización e Concienciación da poboación no seu 

conxunto. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a igualdade de oportunidades de forma normalizada e 

integral mediante  a información, a sensibilización  e a concienciación da poboación 

no seu conxunto. 

Obxectivo específico 1.2: Concienciar os responsables da política, o persoal da 

Administración Local e a poboación en xeral sobre a discriminación  existente na 

nosa sociedade que dificulta o proceso  de plena equiparación da muller para que 

fomenten a igualdade de oportunidades. 

4. Tipo de actividade. 

Actividades culturais e informativas. 

5. Denominación da actividade. 

Presentación dos distintos programas como “En Feminino” e a reserva de espazos 

para actividades culturais como o Coro ou os Grupos de encontro, cea da 

Asociación contra o cancro, reunións de diferentes asociacións como “Amas de 

Casa”, “Asociación  de  empresarios”, “Virxe do Carme”, ANPAS...   

6. Poboación destinataria. 

A actividade estivo dirixida á poboación xeral do Concello de Camariñas pero con 

maior incidencia nas mulleres. 
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7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Coro: 32 mulleres 

Presentación programa “En Feminino”: 103 mulleres aproximadamente. 

Grupos de encontro: 19 mulleres. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Delegación Provincial de Igualdade, centros privados onde se celebraron as 

reunións de presentación. 

10. Financiamento. 

Organismo: Deputación da Coruña e o Concello de Camariñas. 

11. Data de realización. 

Durante todo o período 2004-2006 

12. Valoración. 

A valoración da reserva de espazos foi moi boa. Non houbo ningún 

problema á hora de compaxinar as actividades. 

Por outra banda é necesario ter presente que aínda queda por cumprir un 

obxectivo altamente demandado polas nosas usuarias: un espazo feminino 

permanente.  
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FICHA 7 (Actuacións): 

COORDINARSE  COAS ASOCIACIÓNS E COLECTIVOS EXISTENTES  

PARA A REALIZACIÓN  DE CURSOS E ACTIVIDADES. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

Servizos Sociais do Concello de Camariñas 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área de Visibilización, Sensibilización e Concienciación da poboación no seu 

conxunto. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a igualdade de oportunidades de forma normalizada e 

integral mediante  a información, a sensibilización  e a concienciación da poboación 

no seu conxunto. 

Obxectivo específico 1.2: Concienciar os responsables da política,  o persoal da 

Administración Local e a poboación en xeral sobre a discriminación  existente na 

nosa sociedade que dificulta o proceso  de plena equiparación da muller para que 

fomenten a igualdade de oportunidades. 

4. Tipo de actividade. 

Actividades culturais e informativas. 

5. Denominación da actividade. 

 Actividade de ioga, co colectivo de fibromialxía. 

 Obradoiro de fibromialxía. 

 Charla coa Asociación galega de fibromialxía 

 Actividade de Tai-chí, co colectivo de maiores de 60 anos.  

 Coro 

 Rutas de sendeirismo. 

 Grupos de encontro. 

6. Poboación destinataria. 

A actividade estivo dirixida á poboación que está dentro do colectivo afectado.  
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7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Ioga: 35 mulleres 

Obradoiro: 18 mulleres 

Charla: 28 persoas 

Tai-chí: 70 persoas 

Grupos de encontro: 19 mulleres. 

Coro: 32 mulleres 

Rutas de sendeirismo: 10 mulleres. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

 Asociación galega de fibromialxía. 

10. Financiamento. 

Organismos: Deputación da Coruña, Plan Concertado e Concello de Camariñas. 

11. Data de realización. 

Durante todo o período 2004-2006 

12. Valoración. 

Como se pode comprobar, a asistencia é numerosa, o que reflicte a 

satisfacción das nosas usuarias coa actividade en cuestión. 
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FICHA 8( ACTUACIÓNS): 

IMPULSAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON OUTRAS 

INSTITUCIÓNS E ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS PARA O 

DESENVOLVEMENTO COMÚN DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN A 

IGUALDADE DE XÉNERO. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área  de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área I de Visibilización, Sensibilización e Concienciación da poboación no seu 

conxunto. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a igualdade de oportunidades de forma normalizada e 

integral mediante  a información, a sensibilización  e a concienciación da poboación 

no seu conxunto. 

Obxectivo específico 1.2: Concienciar os responsables da política, opersoal da 

Administración Local e a poboación en xeral sobre a discriminación  existente na 

nosa sociedade que dificulta o proceso  de plena equiparación da muller para que 

fomenten a igualdade de oportunidades. 

4. Tipo de actividade. 

Actividades formativas e culturais, que se fixeron ao longo do 2005 polo convenio 

coa Cruz Vermella ( Proxecto Singra). 

Actividades formativas no IES Pedra da Aguia de Ponte do Porto. 

Centro de Desenvolvemento Asociativo(CDA) 

Actividades de formación en colaboración coa Deputación Provincial 

(PROXIMITAS). 

5. Denominación da actividade. 

 Cursos de cociña, taller de memoria, primeiros auxilios, curso 

habilidades  sociais, habilidades socioeconómicas...(Proxecto Singra) 

 Curso de igualdade para alumnos  de 3º ESO (IES Pedra da Aguia) 

 Formación do colectivo veciñal”Camelle” (CDA) 
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 Curso “Rehabilitación do maior” (2004-2005) 

 Curso “Atención sociosanitaria a persoas en domicilio” (2006-2007) 

 

6. Poboación destinataria. 

As actividades estiveron dirixidas a toda a poboación en xeral pero con maior 

preferencia a participación das mulleres da nosa poboación. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

 Entre 15 e 25 en cada curso. 

No colectivo veciñal: 9 mulleres 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

 IES Pedra da Aguia 

CDA 

Deputación Provincial 

Cruz Vermella 

10. Financiamento. 

Organismo: Cruz Vermella, Deputación da Coruña e Concello de Camariñas 

11. Data de realización. 

Ao longo dos anos 2004 a 2006. 

12. Valoración. 

Os cursos, por norma xeral, sempre son valorados de xeito moi positivo polas 

usuarias, as que lles gusta incrementar o seu nivel formativo. Destacar que durante o 

período 2006-2007 Camariñas foi centro e sede do curso “Atención sociosanitaria a 

persoas en domicilio”. Neste curso, ao que asistiron un total de 13 alumnas (das que 

remataron a formación 11), ao finalizar o devandito curso atoparon un traballo no 

eido no que se formaban 3 delas.  
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FICHA 9( Actuacións):  

PROSEGUIR COA INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN QUE SE EFECTÚA 

COAS MULLERES DE MODO PERSONALIZADO A TRAVÉS DOS 

SERVIZOS SOCIAIS SOBRE AS POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN E 

ACCESO AOS RECURSOS. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

Programa de Información dos Servizos Sociais de Camariñas 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área II de Servizos Sociais e Conciliación persoal, laboral e familiar. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Crear e consolidar os servizos de atención á muller e poñer á 

disposición das mulleres mecanismos que lles permitan que a conciliación persoal, 

laboral e familiar sexa unha realidade máis próxima. 

Obxectivo específico 2.1:  Informar ás mulleres sobre os seus dereitos, axudas 

prestacións e os recursos sociais existentes e sobre a forma de acceso a eles. 

4. Tipo de actividade. 

Servizo informativo. 

5. Denominación da actividade. 

Programa de información dos Servizos Sociais. 

6. Poboación destinataria. 

O programa está dirixido a tódalas mulleres da nosa poboación. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

No ano 2004: 607 mulleres. 

No ano 2005: 570 mulleres. 

No ano 2006: 612 mulleres 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 
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9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Centros de Información á Muller 

10. Financiamento. 

Organismos: Concello de Camariñas, Deputación da Coruña, Vicepresidencia da 

Igualdade e do Benestar, Consellería de Traballo. 

11. Data de realización. 

Ao longo de todo o período (é un servizo permanente). 

12. Valoración. 

A calidade da información prestada, así como os servizos complementarios que se 

ofertan dende este servizo é moi boa. Nun principio, a información proporcionada 

era relativa ás necesidades das mulleres vítimas de maltrato e sobre a xestión de 

aloxamento alternativo para estes casos. A tramitación de documentos facíase e faise 

desde aquí, pero outros casos eran derivados ao CIM da zona. 

Desde maio de 2007 contamos cun servizo de asesoría xurídica unha tarde á semana, 

de xeito que xa non é necesario que as nosas mulleres se despracen para recibir 

información que antes non podiamos facilitar desde o noso servizo. 
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FICHA 10 (Actuacións): 

ELABORACIÓN DUN INFORME PREVIO A POSTA EN MARCHA DA 

ESCOLA INFANTIL, SOBRE XESTIÓN E CARACTERÍSTICAS DA MESMA E 

A CREACIÓN DE SERVIZOS DE ATENCIÓN A INFANCIA COMO A 

ESCOLA INFANTIL E CREACIÓN DA ESCOLA INFANTIL. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

Programa de educación familiar dos SS.SS de Camariñas 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área II de Servizos Sociais e Conciliación persoal, laboral e familiar. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Crear e consolidar os servizos de atención á muller e poñer á 

disposición das mulleres mecanismos que lles permitan que a conciliación persoal, 

laboral e familiar sexa unha realidade máis próxima. 

Obxectivo específico 2.2:  Potenciar a creación e ampliación e/ou mellora dos 

recursos e os  servizos socio-comunitarios que faciliten a conciliación das 

responsabilidades familiares-persoais e laborais. 

4. Tipo de actividade. 

Mellora de servizos. 

5. Denominación da actividade. 

Posta en marcha da escola infantil. 

6. Poboación destinataria. 

A poboación destinataria son as unidades familiares con fillos menores de 3 anos. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Comezou con 19 nenos/as e na actualidade son 31. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 
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9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar 

10. Financiamento. 

Organismo: Concello de Camariñas, Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar 

11. Data de realización. 

A partir do mes de xullo de 2006. 

12. Valoración. 

As nais e os  pais cuxos fillos e fillas asisten á gardería amósanse moi 

satisfeitos co servizo que se lles presta, así como coa formación/preparación 

das profesionais que alí traballan e o trato que tanto eles –como pais/nais- 

como os seus fillos reciben. 

Tamén valoran con notable/sobresaínte as instalacións e o seu coidado. 

Parece que a tendencia da matrícula é aumentar. 
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FICHA 11 ( Actuacións): 

 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN TANTO A POBOACIÓN XERAL, 

PERSOAS AFECTADAS E PROFESIONAIS IMPLICADOS, ALENTANDO A 

FORMULACIÓN DE DENUNCIAS E ELABORACIÓN DA GUÍA 

INFORMATIVA SOBRE MALOS TRATOS. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área II de Servizos Sociais e Conciliación persoal, laboral e familiar. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Crear e consolidar os servizos de atención á muller e poñer a 

disposición das mulleres mecanismos que lles permitan que a conciliación persoal, 

laboral e familiar sexa unha realidade máis próxima. 

Obxectivo específico 2.3:  Sensibilizar e concienciar á poboación e ao persoal 

implicado no tema da violencia de xénero acerca de mellorar as condicións de 

atención das vítimas de malos tratos e/ou agresións institucionais para dotalas de 

maior eficacia, co fin de conseguir progresivamente acabar con este tipo de 

violencia. 

4. Tipo de actividade. 

Actividades de sensibilización, concienciación e información.  

5. Denominación da actividade. 

Campaña de sensibilización contra a violencia de xénero: 

 Difusión de dípticos e tarxetas informativas. 

 Guía de servizos e recursos contra a violencia de xénero. 

 Obradoiro para profesionais “Novas masculinidades ante a violencia de 

xénero” 

6. Poboación destinataria. 

A poboación destinataria foi a totalidade da poboación local e os profesionais da 

zona que están en contacto coa  violencia de xénero.  
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7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Toda a poboación local. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Centros de Información á Muller, casa de acollida, Centros de Saúde, Hospital 

Virxe da Xunqueira de Cee, Asociación AHIGE... 

10. Financiamento. 

Organismos: Servizo Galego de Igualdade e Secretaría Xeral de Igualdade. 

11. Data de realización. 

 Difusión de dípticos e tarxetas informativas: novembro e decembro 2005 

 Guía de servizos e recursos contra a violencia de xénero: decembro 2006 

 Obradoiro para profesionais “Novas masculinidades ante a violencia de 

xénero”: novembro 2006 

12. Valoración. 

O obradoiro para profesionais “Novas masculinidades ante a violencia de 

xénero” tivo unha moi boa acollida e crítica por parte dos asistentes, para os que se 

fixo curto. 

En canto á Guía de Servizos e Recursos contra a Violencia de Xénero: 

Biblioteca Municipal de Camariñas: aínda non a teñen catalogada nin, polo 

tanto, á disposición do público. De tódolos xeitos a sección da muller desta 

biblioteca non ten usuarias/os. 

CIM de Cee: non a utilizaron, pois non a necesitaron, ademais xa contan coa 

súa propia guía de recursos. De tódolos xeitos manifestaron que a 

elaboración desta guía parecíalles unha “idea estupenda” e que “nos encanta”.  

Garda Civil de Camariñas: Din que “por sorte non hai que utilizala moito, pois 

non temos moitas denuncias deste tipo”, pero parécelles útil e práctico, sobre 

todo por ter concentrada a lexislación específica do tema, que facilita a súa 

busca. 
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Centro de Saúde de Camariñas: O persoal entrevistado é de recente 

incorporación, polo que non coñecían a guía, pero unha vez consultado fan 

unha valoración moi positiva da mesma. 
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FICHA 12 (Actuacións): 

 ORGANIZAR CURSOS, OBRADOIROS, SEMINARIOS FORMATIVOS, ETC. 

DIRIXIDOS A MULLERES PARA FOMENTALA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área III de Asociacionismo e participación social. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover-a participación e a plena integración das mulleres en 

tódolos ámbitos da vida pública. 

Obxectivo específico 3.1:  Fomentar-a creación, a dinamización e o mantemento 

de asociacións de mulleres. 

4. Tipo de actividade. 

Actividades formativas e informativas.  

5. Denominación da actividade. 

Xornadas de dinamización do tecido asociativo feminino. 

Grupos de encontro. 

6. Poboación destinataria. 

A poboación destinataria foron: as asociacións, as mulleres camariñás, os 

estudantes,os profesionais municipais e os cargos electos. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Xornadas de dinamización: 41 persoas: 39 mulleres e 2 homes 

Grupos de encontros: 19 mulleres 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Delegación provincial de Igualdade 
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10. Financiamento. 

Organismos: Deputación provincial da Coruña e Concello de Camariñas 

11. Data de realización. 

Xornadas de dinamización do tecido asociativo feminino: 23 de setembro do 2005 

Grupos de encontros:  xuño a setembro do 2006 

12. Valoración. 

As mulleres que opinaron sobre o discorrer das xornadas avaliaron positivamente 

o interese, a temática proposta e a difusión e publicidade feita dela , aínda que 

consideraron que as horas de duración( catro horas e media) resultaron escasas.  
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FICHA 13 (Actuacións): 

 CONTINUAR PRESTANDO ASESORAMENTO SOBRE AS SUBVENCIÓNS 

ÁS ASOCIACIÓNS DE MULLERES E DIFUSIÓN DESTE SERVIZO. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

Axencia deDesenvolvemento Local de Camariñas 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área III de Asociacionismo e participación social. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a participación e a plena integración das mulleres en 

tódolos ámbitos da vida pública. 

Obxectivo específico 3.1:  Fomentar a creación, a dinamización e o mantemento de 

asociacións de mulleres. 

4. Tipo de actividade. 

Actividade informativa e de asesoramento.  

5. Denominación da actividade. 

Programa informativo ADL 

6. Poboación destinataria.  

Asociacións de mulleres do concello.  

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Compoñentes das asociacións e colectivos veciñais tales como: Rendas, Palillada, 

colectivo veciñal Camelle... 

Outras mulleres e homes do concello. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Centro de desenvolvemento asociativo (CDA)  
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10. Financiamento. 

Organismos:  

Concello de Camariñas 

11. Data de realización. 

Durante todo o período do Plan, pois é un servizo continuado. 

12. Valoración. 

As asociacións que máis utilizan este servizo son “Palilladas” e “Rendas”. Desde 

aquí axúdaselles a tramitar e a xestionar as subvencións, os cursos de formación, os 

trámites para cesión de local, os permisos, etc. Podería dicirse que a ADL préstalles 

un servizo de asesoría completo. 
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FICHA 14 (Actuacións):  

CREAR UN ESPAZO OU INSTRUMENTO DE RELACIÓN CONCELLO-

ASOCIACIÓNS QUE AXUDE A DIFUNDIR A INFORMACIÓN, A RECOLLER 

DEMANDAS E A COORDINAR DIVERSAS ACTIVIDADES QUE POIDAN 

XURDIR, COMO POR EXEMPLO: A CREACIÓN OU PROMOCIÓN DO 

CONSELLO MUNICIPAL DA MULLER. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área III de Asociacionismo e participación social. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a participación e a plena integración das mulleres en 

tódolos ámbitos da vida pública. 

Obxectivo específico 3.1:  Fomentar a creación, a dinamización e o mantemento de 

asociacións de mulleres. 

4. Tipo de actividade. 

Actividade formativa e  informativa. 

5. Denominación da actividade. 

Grupos de encontro. 

6. Poboación destinataria. 

As mulleres de Camariñas maiores de 18 anos. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

19 mulleres 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

10. Financiamento. 

Organismos: Deputación Provincial da Coruña 
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11. Data de realización. 

De xuño a setembro do 2006 

12. Valoración. 

A valoración de crear un espazo onde exista cohesión social entre o colectivo 

feminino e ao mesmo tempo poidan obter información sobre as súas necesidades 

ou inquietudes. Coidamos que é algo moi positivo e que debe ter continuidade no 

tempo, culminando nun futuro coa creación do Consello  Municipal da Muller. 
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FICHA 15 ( ACTUACIÓNS): 

SOLICITAR SUBVENCIÓNS OU AXUDAS PARA PROPORCIONAR 

TRANSPORTE PÚBLICO ÁS PERSOAS ASISTENTES ÁS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área III de Asociacionismo e participación social. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a participación e a plena integración das mulleres en 

tódolos ámbitos da vida pública. 

Obxectivo específico 3.1:  Fomentar a creación, a dinamización e o mantemento de 

asociacións de mulleres. 

4. Tipo de actividade. 

Actividade de busca de recursos. 

5. Denominación da actividade. 

Transporte actividade Coro. 

6. Poboación destinataria. 

Ás mulleres asistentes ao coro que pertenzan  as parroquias de Camelle, Ponte do 

Porto ou Xaviña. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

10 mulleres. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

10. Financiamento. 

Organismos: Concello de Camariñas 
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11. Data de realización. 

De xullo a outubro do 2006 

De xaneiro a xuño de 2007 

12. Valoración. 

O servizo de transporte é valorado moi positivamente polas usuarias, que de 

non contar con el non poderían ou lles resultaría moi difícil asistir ao coro. 

Ata o momento é un servizo financiado polo Concello.  
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FICHA 16 ( Actuacións):  

REALIZACIÓN DE CURSOS QUE NON SUPOÑAN UNHA EXTENSIÓN NO 

TEMPO DE FORMACIÓN OU LECER DO PAPEL TRADICIONALMENTE 

DESENVOLVIDO POR MULLERES E POR HOMES. COMO PODERÍA SER 

UN CURSO DE COCIÑA PARA HOMES OU UN CURSO DE TÉCNICAS 

AUDIOVISUAIS PARA MULLERES. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área III de Asociacionismo e participación social. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a participación e a plena integración das mulleres en 

tódolos ámbitos da vida pública. 

Obxectivo específico 3.2:  Promover actividades culturais que permitan ás 

mulleres iniciar un proceso de educación para a cultura, asumindo a importancia 

que estas teñen para o desenvolvemento persoal. 

4. Tipo de actividade. 

Actividades formativas e de lecer e tempo libre. 

5. Denominación da actividade. 

Curso de produción audiovisual. 

6. Poboación destinataria. 

A actividade estaba dirixida á poboación en xeral pero dando prioridade á 

participación das mulleres. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

12 mulleres. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 
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10. Financiamento. 

Organismos: Deputación da Coruña 

11. Data de realización. 

De xullo a setembro do 2006 

12. Valoración. 

Segundo se infire da memoria entregada pola empresa encargada de 

desenvolver o curso, as alumnas alcanzaron un elevado nivel de 

coñecementos e ao remate da actividade estaban moi satisfeitas. 

Por outra banda, a través das entrevistas persoais coas participantes, 

despréndese que, aínda que a actividade resultou moi divertida para elas, en 

canto a coñecementos se refire, así como o peso das súas ideas e opinións á 

hora de pór en práctica o proxecto final incluído na actividade (documental) 

deixou bastante que desexar. 
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FICHA 17 (Actuacións): 

 DIFUSIÓN E CONSOLIDACIÓN DA “SECCIÓN DA MULLER” NA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área III de Asociacionismo e participación social. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Promover a participación e a plena integración das mulleres en 

tódolos ámbitos da vida pública. 

Obxectivo específico 3.2:  Promover actividades culturais que permitan ás 

mulleres iniciar un proceso de educación para a cultura, asumindo a importancia 

que estas teñen para o desenvolvemento persoal. 

4. Tipo de actividade. 

Actividade de difusión e lecer e tempo libre. 

5. Denominación da actividade. 

“Sección da Muller”na biblioteca municipal 

6. Poboación destinataria. 

Dirixida á poboación en xeral. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

É un servizo ofertado para a poboación xeral. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Concello de Camariñas 

10. Financiamento. 

Organismos: Concello de Camariñas 
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11. Data de realización. 

É un servizo permanente. 

12. Valoración. 

Esta sección da biblioteca é totalmente descoñecida para a poboación 

deste concello, de xeito que o número de consultas dos exemplares –que por 

certo precisarían ser revisados e escollidos con algún criterio claro decidido 

entre a Área de Igualdade e a persoa que se ocupa do servizo de biblioteca- 

é excesivamente escaso ou nulo. 

 

As causas son múltiples: o emprazamento da dita sección dentro da 

biblioteca (non está á vista), non se publicita a existencia e a posibilidade de 

consulta desta sección,  non existen actividades específicas para dinamizala, 

a xente non pregunta (o cal é lóxico, pois non saben da súa existencia e, 

ademais, non parece ser un tema que esperte moita curiosidade), ... 

 

Esta tarefa estivo un pouco descoidada, pero a persoa encargada da 

biblioteca ten moi boa dispoñibilidade para colaborar coa Área de Igualdade 

na difusión desta sección. Cede unha estantería nun lugar privilexiado á 

vista e ao alcance de todos, preparándoo de xeito que chame a atención do 

público e cunha selección renovable mensualmente,... pero é necesario 

adquirir novos exemplares á vista dos intereses, nivel cultural, gustos, etc. 

das usuarias ás que máis nos interesa captar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   72 

Concello de Camariñas 
 

 

FICHA 18 ( Actuacións): 

 CONTINUAR COAS INTERVENCIÓNS DE EDUCACIÓN PARA A SAÚDE 

DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE ENSINO (SEXUALIDADE, 

ALIMENTACIÓN, VIH, DROGADICCIÓN, AUTOESTIMA...) FOMENTANDO 

OBRADOIROS  DE COEDUCACIÓN CO ALUMNADO. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

Servizos Sociais do Concello de Camariñas 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área IV de Educación, Cultura e Deporte. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Fomentar a educación para a igualdade real entre mulleres e 

homes. 

Obxectivo específico 4.1:  Sensibilizar á comunidade educativa e á familia sobre a 

importancia da formación nas persoas adultas e a relevancia de promover en 

igualdade (coeducación) no proceso de socialización da infancia, facilitando 

ferramentas que contribúan a garantir a non discriminación sexista e favorezan a 

aplicación do principio de igualdade de oportunidades 

4. Tipo de actividade. 

Actividades formativas 

5. Denominación da actividade. 

Obradoiro de bebidas saudables. 

Programa DORNA: 

- Obradoiro de prevención da drogadicción. 

- Obradoiro de sexualidade. 

6. Poboación destinataria. 

Dirixida aos rapaces e ás rapazas dos centros de ensino do Concello. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Os alumnos/as dos ciclos/cursos correspondentes 
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8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

IES Pedra da Aguia 

Centros de ensinanza primaria do Concello 

Psicóloga e educadora familiar do Concello 

Xeneme Intervención Social 

Asociación Abondou 

10. Financiamento. 

Organismos:  

Concello de Camariñas 

11. Data de realización. 

Durante todo o período do plan nos meses lectivos. 

12. Valoración. 

A valoración de cada unha das actividades arriba mencionadas é moi 

positiva, tanto por parte dos profesionais que as levaron a cabo como dos 

profesores/as dos centros, así como dos propios alumnos, que se implican 

un ano tras outro con moita motivación e interese. 
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FICHA 19 ( ACTUACIÓNS): 

 INFORMAR ÁS MULLERES SOBRE OS RECURSOS E AS AXUDAS QUE 

TEÑEN AO SEU ALCANCE PARA ACCEDER A UNHA VIVENDA. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

Axencia de Desenvolvemento Local. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área V de ordenamento do territorio e vivenda. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Traballar o medio para que o seu uso sexa accesible para toda a 

cidadanía. 

Obxectivo específico 5.2:  Favorecer o acceso á vivenda ás mulleres en xeral, 

prestando particular atención a aquelas que teñen dificultades especiais (mulleres 

con cargas familiares, discapacitadas, mozos, persoas maiores, etc) 

4. Tipo de actividade. 

Actividade informativa de recursos. 

5. Denominación da actividade. 

Información de axudas e subvencións sobre compra, construción, reconstrución, 

rehabilitación e aluguer de vivenda. 

6. Poboación destinataria. 

Dirixida a tódalas  mulleres do Concello. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Entre o período 2004-2006 utilizaron este servizo unhas 68 persoas. 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Concello de Camariñas 

 



 

                                                                                                   75 

Concello de Camariñas 
 

 

10. Financiamento. 

Organismos:  

Concelllo de Camariñas 

11. Data de realización. 

É un servizo permanente. 

12. Valoración. 

Das 68 persoas que utilizaron este servizo durante o período que se estuda, o 

66% son mulleres que constan como titulares da propiedade, pero na práctica 

constátase que, aínda nos casos en que o titular é un home, é a muller a que se 

achega ao Concello a informarse e a xestionar estas axudas. 

As axudas máis demandadas son as referidas á rehabilitación de vivenda, aínda 

que cada vez vai máis en aumento a solicitude de axudas para a compra. 

Ata o de agora podemos falar de 20 expedientes aprobados dos tramitados no 

período 2004-2005, dos cales 13 están pechados. Dos expedientes tramitados en 

2006 non contamos aínda con datos, pois as resolucións acostuman tardar 

aproximadamente dous anos. 
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FICHA 20 (ACTUACIÓNS):  

CAMPAÑAS, CHARLAS, ETC, SOBRE DIVERSAS ENFERMIDADES( TALES 

COMO FIBROMIALXÍA, OSTEOPOROSE, ANOREXIA OU BULIMIA) E 

TEMAS SOCIOSANITARIOS (PLANIFICACIÓN FAMILIAR, NUTRICIÓN 

OU HIXIENE) 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área VI de saúde e benestar social. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Mellorar as condicións de benestar das mulleres atendendo ás 

súas necesidades específicas. 

Obxectivo específico 6.1:  Implantar programas de educación sanitaria que 

faciliten un mellor coñecemento sobre a saúde en xeral, sobre cambios biolóxicos, e 

sobre calquera adquisición de hábitos saudables para mellorar a súa calidade de 

vida. 

4. Tipo de actividade. 

Actividade informativa  

5. Denominación da actividade. 

2003-2004: Ximnasia para persoas con problemas de saúde 

2004:  Ioga para persoas afectadas de fibromialxía 

  Obradoiro de fibromialxía 

Charla sobre fibromialxía 

2005:  Obradoiro de autoestima para persoas afectadas de fibromialxía 

  Ioga para persoas afectadas de fibromialxía 

  Charla sobre reumatoloxía 

2006: Charla sobre alimentación san 

  Charla sobre trombose 

  Tai-Chí 

  Comunicación e expresión - teatro 
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6. Poboación destinataria. 

Dirixida á poboación en xeral e á afectada, sobre todo mulleres. 

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

En total  participaron nestas actividades 387 persoas, das que a grandísima 

maioría son mulleres.  

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Concello de Camariñas 

Asociación Lilith 

Servizo de reumatoloxía do Hospital “Juan Canalejo” 

Servizo de hematoloxía do hospital “Virxe da Xunqueira” 

10. Financiamento. 

Organismos:  

Concello de Camariñas 

11. Data de realización. 

Ao longo de todo o período do Plan. 

12. Valoración. 

Estas actividades son valoradas moi positivamente polas asistentes. Por 

outra banda, se ben é certo que as profesionais responsables, e á vez encargadas 

da súa organización manifestan igualmente un alto grao de satisfacción polo 

desenvolvemento e a asistencia ás mesmas, esperan que as usuarias dos cursos 

de Ioga e Tai-Chí (non así no referido ás charlas), pouco a pouco, vaian 

tomando as rendas destas actividades a través da constitución de asociacións, 

por poñer un exemplo. 
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FICHA 21 (Actuacións): 

 REALIZAR OBRADOIROS DE DESENVOLVEMENTO PERSOAL PARA 

MULLERES. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área VI de saúde e benestar social. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Mellorar as condicións de benestar das mulleres atendendo ás 

súas necesidades específicas. 

Obxectivo específico 6.2:  Favorecer a integración da muller na sociedade 

potenciando a súa autoestima e asertividade e xerando un maior valor social.. 

4. Tipo de actividade. 

Actividades formativas  

5. Denominación da actividade. 

Curso de habilidades sociais e autoestima: cara ao empoderamento. 

Grupos de encontro 

6. Poboación destinataria. 

Dirixida  á poboación feminina do Concello  

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

42 mulleres 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Concello de Camariñas 

10. Financiamento. 

Organismos: Deputación da Coruña 

11. Data de realización. 

Xuño 2006 
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12. Valoración. 

 

Polo que se desprende da memoria da empresa encargada de dirixir estas 

actividades, así como das opinións das participantes, a satisfacción respecto a 

estas actividades é elevada. De feito, as participantes piden a continuación das 

mesmas. 

 

De tódolos xeitos, dende a Área de Igualdade non estamos de todo satisfeitas 

cos resultados, pois as nosas pretensións eran máis amplas, aínda que 

comprendemos que o traballo neste eido e coa nosa poboación feminina non é 

doado e precisa de máis tempo.  
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FICHA 22 (Actuacións): 

REALIZAR CURSOS DE NOVAS TECNOLOXÍAS ESPECIFICAMENTE 

PARA MULLERES. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área VII de formación e emprego. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Fomentar a formación e a cualificación profesional, apoiar a 

incorporación da muller ao mercado de traballo e ao autoemprego e promover a 

mellora das condicións laborais nos sectores máis feminizados 

Obxectivo específico 7.1:  Incentivar a participación das mulleres nos programas 

formativos ocupacionais que melloren a súa cualificación profesional e as súas 

habilidades de busca de emprego. 

4. Tipo de actividade. 

Actividades formativas  

5. Denominación da actividade. 

 Curso de maquetación. 

 Curso de produción audiovisual. 

6. Poboación destinataria. 

Dirixida á poboación feminina do Concello  

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Curso maquetación :12 

Curso produción audiovisual:12 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Concello de Camariñas 
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10. Financiamento. 

Organismos: Deputación da Coruña 

11. Data de realización. 

Xullo 2005 

E de xuño a setembro 2006 

12. Valoración. 

Os resultados do curso de maquetación foron óptimos. En canto ao curso de 

produción audiovisual consultar Ficha 16. 
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FICHA 23 ( Actuacións):  

REALIZAR OBRADOIROS DE BUSCA ACTIVA PARA MULLERES CO 

EMPREGO DE NOVAS TECNOLOXÍAS. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

Servizo Galego de Colocación do Concello de Camariñas 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área VII de formación e emprego. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Fomentar a formación e a cualificación profesional, apoiar a 

incorporación da muller ao mercado de traballo e ao autoemprego e promover a 

mellora das condicións laborais nos sectores máis feminizados 

Obxectivo específico 7.1:  Incentivar a participación das mulleres nos programas 

formativos ocupacionais que melloren a súa cualificación profesional e as súas 

habilidades de busca de emprego. 

4. Tipo de actividade. 

Actividades formativas  

5. Denominación da actividade. 

Curso de busca activa de emprego por internet. 

6. Poboación destinataria. 

Dirixida á poboación feminina do Concello  

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

8 mulleres 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Concello de Camariñas 
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10. Financiamento. 

Organismos: Concello de Camariñas 

11. Data de realización. 

4 marzo do 2005 

12. Valoración. 

Tanto os contidos, como o material ou a exposición por parte da 

orientadora laboral foron valorados positivamente.  

É de destacar que para a metade das participantes a duración do curso 

resultou curta (2 horas). 
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FICHA 24 ( Actuacións):  

POSTA EN FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO Á 

EMPRENDEDORES. 

 

1. Organismo/entidade responsable. 

Área de Igualdade dos Servizos Sociais do Concello de Camariñas. 

2. Área de actuación do I PIOM na que se inclúe. 

Área VII de formación e emprego. 

3. Obxectivo xeral e específico do I PIOM. 

Obxectivo xeral: Fomentar a formación e a cualificación profesional, apoiar a 

incorporación da muller ao mercado de traballo e ao  autoemprego e promover a 

mellora das condicións laborais nos sectores máis feminizados 

Obxectivo específico 7.2:  Apoiar e incentivar o autoemprego e as iniciativas 

empresariais promovidas por mulleres. 

4. Tipo de actividade. 

Actividades informativas  

5. Denominación da actividade. 

Realización do Plan de Empresas 

6. Poboación destinataria. 

Dirixida ás mulleres emprendedoras do Concello  

7. Número de asistentes ou persoas beneficiarias. 

Entre 8 e 10 mulleres 

8. Ámbito xeográfico. 

Local: 1 

Provincia:  A Coruña 1 

9. Colaboracións. 

Nome organismo/entidade: 

Consellería de Familia 

Concello de Camariñas 
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10. Financiamento. 

Organismos:  

Consellería de Familia 

Concello de Camariñas 

11. Data de realización. 

2004 

12. Valoración. 

As mulleres que participaron nesta actividade fan unha valoración 

positiva dela, falan do moito que aprenderon e do motivador que resultou o 

curso. Polo que sabemos, polo menos dúas delas emprenderon un proxecto 

empresarial (conxuntamente), aínda que ao final non o levaron á práctica. 

 Algunha comenta que os coñecementos adquiridos sérvenlle para 

asesorar a algún fillo con inquietudes empresariais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


