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O Concello de Ferrol emprende o camiño cara á elaboración do IV Plan de Igualdade de Xénero en 
2021. O primeiro paso que se deu foi elaborar unha avaliación do grao de cumprimento do III Plan 
de Igualdade. Este documento comprende o segundo paso no camiño: estudar o contexto social, 
político, económico e cultural da cidade dende unha perspectiva de xénero. Así, este informe plas-
ma a diagnose realizada a través da exposición de tres mapas que nos dan pistas de como traballar 
para lograr unha cidade coidadora, inclusiva, igualitaria e libre de violencias machistas. 

1.1 Por que esta diagnose de igualdade de xénero? 

A razón de ser de calquera diagnose é analizar unha determinada realidade, para unha vez coñeci-
dos os principais problemas na materia tomar as medidas axeitadas para pórlles solución. 

Esta diagnose ten como obxectivo xerar un sistema de información actualizado que permita com-
prender e coñecer cal é a situación da igualdade ou desigualdade entre mulleres e homes na cida-
de atlántica. 

As desigualdades de xénero gozan dun carácter estrutural, xa que afectan a todos os ámbitos das 
nosas vidas e teñen a súa orixe no sistema patriarcal. Este sistema provoca unha división da socie-
dade que está dominada por unha xerarquía que sitúa ás mulleres nunha posición de desvantaxe 
fronte á dos homes, e se constrúe en base a diferentes eixos: 

Este carácter estrutural das fendas de xénero que atravesan o noso día a día teñen moito que ver 
coas competencias da Administración municipal, é polo tanto débense ter conta á hora de traballar 
dende o Concello. Así, a Administración ten a obriga de paliar esta situación, que ten un impacto 
negativo na vida das mulleres, tanto no seu acceso a recursos como no seu recoñecemento como 
suxeito de dereitos. Para conseguilo é necesario que a xestión pública teña en conta o enfoque de 
xénero dun xeito integral e transversal: en todas as áreas e departamentos e en todas as fases do 
proceso político. 

A través deste estudo, e contando coas voces de distintos axentes implicados, identificamos os 
puntos febles que sinalan liñas de traballo a desenvolver no curto e medio prazo; pero tamén ad-
vertimos as oportunidades e puntos fortes, que existen para facer de Ferrol unha cidade coidadora, 
inclusiva, igualitaria e libre de violencias machistas. 
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1.2 Esta diagnose
Neste documento vas atopar varios apartados para comprender e dimensionar o mapa que artella 
a cidade coidadora, inclusiva, igualitaria e libre de violencias machistas. 

TRAZAMOS OS MAPAS DA IGUALDADE
Comezamos presentando un esquema explicativo de como elaboramos esta diagnose: cal foi o 
proceso de construción e quen formou parte. 

Esta diagnose ten un carácter estrutural e transversal para lograr avaliar a influencia das desigual-
dades de xénero en todos os ámbitos da vida. Coa intención de transmitirvos este carácter traza-
mos tres mapas dunha mesma cidade, Ferrol.

MAPA PARA UNHA CIDADE COIDADORA
A actual organización social segue a funcionar en base á división sexual do traballo, onde os roles 
produtivos e reprodutivos teñen un valor desigual e non son recoñecidos socialmente nin eco-
nomicamente de maneira equilibrada. Sen embargo, os coidados son fundamentais para soster a 
vida, son a base da nosa sociedade que fan posible o día a día de todas as persoas que habitan a 
nosa cidade. 

Así, é imprescindible analizar a realidade poñendo atención aos estereotipos, roles e discrimina-
cións por razón de xénero que se reproducen no mercado laboral, nos traballos que non forman 
parte do sistema oficial e regulado, nos índices de benestar e de saúde e na organización e distri-
bución dos tempos. 

Os bloques temáticos que estudamos neste mapa son:

MAPA PARA UNHA CIDADE INCLUSIVA E IGUALITARIA
Desde o recoñecemento á loita e logros dos feminismos débese poñer en valor e garantir a parti-
cipación das mulleres en igualdade en todos os espazos sociopolíticos e económicos. O modelo 
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actual de organización da vida en común segue a fomentar as desigualdades de xénero no espazo 
público e no acceso dos movementos feministas e de mulleres á toma de decisións que afectan ás 
nosas vidas.

Así, é imprescindible analizar a realidade institucional poñendo atención á incorporación da pers-
pectiva de xénero na actuación administrativa e no deseño de políticas públicas que recoñezan 
ás mulleres de todas as idades e en toda súa diversidade. Igualmente, é necesario valorar en que 
medida os dereitos das mulleres son vulnerados atendendo ao seu acceso á cultura ou práctica 
deportiva. 

Os bloques temáticos que estudamos neste mapa son:

MAPA PARA UNHA CIDADE LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS
As violencias machistas representan a vulneración máis extrema do dereito das mulleres e nenas 
a vivir dunha forma segura e libre a nosa cidade. 

Así, é imprescindible valorar en que medida habitamos e gozamos dun contorno libre de violen-
cias machistas. Neste plano dividimos esta análise en varios apartados: por unha banda, estuda-
mos como as violencias machistas atravesan as vidas das mulleres, nenas e adolescentes e en que 
medida están a disposición de todas elas os dispositivos e programas que preveñan e atendan 
casos de violencia machista. 

Os bloques temáticos que estudamos neste mapa son:
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2.1 Para que? 
Este documento de diagnose conta con varios obxectivos:

Recompilar, construír e compartir información e coñecemento que xere un punto de partida útil 
para trazar as liñas de acción do IV Plan de Igualdade de Xénero:

2.2 Como? 
Igual que a topografía estuda a superficie do terreo, detallando cuestións como a súa composición, 
e emprega distintas ferramentas para facelo; coñecer o contexto desde IV Plan de Igualdade supón 
mapear a realidade do Concello de Ferrol. Para isto, no ámbito social aplicamos diferentes metodo-
loxías para coñecer a realidade obxecto de estudo. 

Nesta diagnose, para coñecernos en maior profundidade as desigualdades de xénero, combinamos 
diferentes métodos, os cales configuran un camiño no que fomos dando os seguintes pasos:
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1. Que nos din os datos? Consultamos diferentes fontes para sabelo:

    Datos do Instituto Galego de Estatística
    Datos do SERGAS
    Datos da Delegación do Goberno
    Datos do Poder Xudicial
    Datos de diferentes áreas técnicas municipais
    Información publicada no web institucional local 
    Información publicada en estudos especializados de xénero

2. Que nos di o persoal técnico técnico – político, axentes sociais, mulleres e 
tecido feminista? Combinamos diferentes técnicas para sabelo:

· 3 mesas de traballo interadministrativo onde participou persoal político e técnico de 
diferentes áreas: 
Emprego, cultura e participación
Mocidade, deportes e urbanismo
Educación, Benestar e Violencia Machista
· 4 foros participativos onde participaron colectivos, entidades, axentes sociais e aso-
ciacións feministas e de mulleres:
Igualdade, educación, mocidade e benestar 
Cultura, participación e deportes
Mulleres
Emprego
· Entrevistas para sumar e reforzar información: 
Cultura
Deporte
· Cuestionario dirixido a:
Persoal técnico de diferentes áreas municipais 
IES e CEIP
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2.3 Quen participou?
Este documento foi construído dun modo participativo por diferentes persoas que apostaron por 
traballar en rede e dende o común. Grazas a todas elas trazamos os mapas de igualdade que pre-
sentamos nesta diagnose.

MESAS DE TRABALLO 

P. técnico e político das áreas de:
        Cultura
        Deportes
        Mocidade
        Benestar Social
        CIM
        Casa de Acollida
        Policía local, VIOGEN
        Educación

Axentes sociais
        ANPAS
        Entidades que traballan no ámbito social na cidade: Cruz Vermella

Axentes profesionais
        Colexio de Avogacía

Axentes institucionais
        Xulgado de Violencia de Xénero
        Oficina de atención á vítimas de violencia de xénero do Xulgado
        Delegación do goberno

FOROS PARTICIPATIVOS

        Movilidade Humana
        Affinor
        Casa da Xuventude
        AVVA Magdalena
        ASOC Ardanzas
       Cruz Vermella Ferrol
        Plan de Emprego
        CIG Ferrol
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        Patronato Concepción Arenal
        COGAMI
        Galp Golfo Ártabro Norte
        Asociación de empresarios Ferrolterra
        Mancomunidade do Concello de Ferrol
        UGT Ferrol
        CS Promoción Igualdade de Xénero do CIFP Leixa
        Centro Municipal de Emprego

ENTREVISTAS

P. técnico e político das áreas de:
        Cultura

Axentes culturais e da arte
        Mulleres artistas e creadoras de cultura de Ferrol

Axentes deportivos
        Mulleres do deporte ferrolá

CUESTIONARIO

P. Técnico e político das áreas de:
        Normalización Lingüística
        Sanidade, consumo e mercados.
        Benestar social
        Igualdade
        Emprego
        Educación e universidade
        Benestar social, igualdade e xuventude

Centros educativos
        CEIP
        IES
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A continuación presentamos un mapa onde se da luz ás grandes necesidades, problemáticas e de-
mandas existentes na actualidade atendendo aos seguintes temas:

• Economía e emprego: Como é a realidade laboral de Ferrol? Como se presentan as desigual-
dades entre mulleres e homes neste ámbito?

• Conciliación e coidados: Como é a distribución dos tempos entre mulleres e homes? 
• Benestar e saúde: Como se senten as mulleres en Ferrol? Como está a súa saúde? Avanzamos 

cara ao benestar e facémolo en igualdade?

3.1 ECONOMÍA E EMPREGO
O ámbito laboral é un dos escenarios onde as desigualdades entre mulleres e homes emerxe de 
forma latente. As condicións laborais distan moito de ser equitativas, e isto ten que ver cunha 
organización do mercado laboral feita desde a óptica masculina. O impacto da maternidade e da 
paternidade na vida profesional non é a mesma; e os equilibrios para atender as necesidades que 
teñen lugar no marco do fogar tampouco. 

Elas seguen asumindo unha maior responsabilidade nos coidados das persoas dependentes da 
familia, das crianzas... asumindo, en moitas ocasións, renuncias a nivel profesional.

Como é a realidade laboral de Ferrol? Como se presentan as desigualdades entre 
mulleres e homes neste ámbito?

01. QUE NOS DIN OS DATOS?
Como é o mercado laboral de Ferrol?

• As mulleres representan o 17,6 da poboación inactiva fronte ao 12,7 dos homes (ano 2020).
• Elas son o 55% da poboación desempregada, 10 puntos por enriba dos homes (ano 2020).
• A maior concentración de mulleres en situación de desemprego dáse nas franxas de idade 

entre os 35 e os 39 anos, e entre os 45 e os 49 anos.  
• O paro rexistrado por sectores evidencia a segregación horizontal. Os parados concéntranse 

en sectores como a construción, o transporte, a industria...  As paradas concéntranse en secto-
res como a hostalaría, educación, actividades administrativas... 

• As mulleres representan o 69% das persoas que constan no servizo público de emprego na 
categoría “sen emprego anterior”, fronte ao 31% dos homes nesta situación (ano 2020). 

• Entre as persoas de 25 e máis anos que levan máis dun ano en desemprego as mulleres son o 
58,9% fronte ao 41,1% dos homes ( ano 2021, setembro).

• As mulleres representan o 48,6% das persoas con contrato indefinido, fronte ao e o 53,2% 
dos contratos temporais (ano 2021, setembro).
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• As mulleres representan o 40,9% dos traballos a tempo completo fronte ao 59,1 dos homes. 
Elas representan tamén o 70,9% dos traballos a tempo parcial fronte ao 29,1% dos homes 
(ano 2020).

• A media do salario por hora dos homes é de 9,2€ e das mulleres de 8,2€. 
• A asociación de empresarios de Ferrolterra conta unicamente cunha muller exercendo unha 

vogalía. E na xunta directiva da Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal, 
a situación dista moito de ser paritaria.

O mercado laboral ofrécelles ás mulleres unha situación de maior precariedade e menos 
oportunidades para o seu desenvolvemento profesional.

 02. QUE NOS DI O PERSOAL TÉCNICO TÉCNICO – POLÍTICO, 
AXENTES SOCIAIS, MULLERES E TECIDO FEMINISTA?
Que sucede cos dereitos laborais das mulleres? 

• Os dereitos laborais non están garantidos. 
• Falta información para organizarse en asociacións e esixir dereitos.

Cal é a realidade das traballadoras do fogar e as coidadoras na cidade?

• Detéctanse varias necesidades fundamentais: 
Regular as condicións formativas, laborais e garantir un convenio digno.  
Contar cun maior asociacionismo e mobilización entre as coidadoras formais da cidade.

O emprendemento en feminino...

• Hai que integrar o enfoque feminista nas liñas de axuda para o emprendemento, ofrecendo 
a información a un público feminino diverso, incluídas vítimas de violencia machista. 

• Falta información e visibilidade sobre o servizo de asesoramento a emprendedoras do Centro 
de Emprego do Concello de Ferrol. 

• As redes sociais son fundamentais para dar a coñecer todas as actividades que se están pro-
movendo na cidade nesta liña. 

• Hai que xerar espazos para o intercambio de experiencias de emprendemento en feminino. 
• O emprendemento facilita a conciliación fronte a maioría de traballos por conta allea.

Que papel teñen as empresas a nivel local?

• Deben facilitar medidas reais de conciliación para garantir que as mulleres podan optar, en 
igualdade de condicións, a postos directivos. 

• Teñen que tomar conciencia sobre a importancia implantar un plan de igualdade a nivel de 
centro de traballo. 

• Hai que mudar a mentalidade empresarial que visualiza os coidados como unha responsabili-
dade exclusiva das mulleres. 
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Falamos de acoso sexual e/ou por razón de sexo?

• Hai que realizar unha diagnose de situación sobre a violencia sexual nas grandes empresas e 
nas PYMES da cidade.

• É importante identificar as situacións de acoso, incidindo na responsabilidade colectiva e na 
importancia da denuncia. 

• As empresas teñen que contar con protocolos de actuación específicos para actuar ante estas 
situacións. 

Estereotipos e roles de xénero na elección profesional?

• Existe unha tradición de considerar certos sectores ou profesións como propias de homes e 
outras propias de mulleres.

• Hai que reorientar á infancia/xuventude en competencias desligadas dos estereotipos e ro-
les de xénero

A área de Emprego ten que ter un rol activo na promoción de oportunidades laborais  para 
as mulleres e traballar de forma colaborativa cos axentes locais e outros departamentos 
municipais.

03. EN QUE MEDIDA A COVID IMPACTOU NESTE TEMA? 
• Os sectores profesionais máis afectados son aqueles con maior presenza de mulleres (sanida-

de, comercio, limpeza, ...).
• A falta de atención presencial provocou unha diminución das persoas con interese no em-

prendemento. 
• Hai medo ao emprendemento neste contexto pandémico.

As mulleres son as que sufriron en maior medida as consecuencias da Covid, ao se ocuparen 
profesionalmente nos sectores máis afectados.
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04. GRANDES NECESIDADES E PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

· Hai que romper cos mandatos de xénero e ofrecer a posibilidade de ser 
profesionalmente con independencia do sexo. 

· O mercado laboral debe recoñecer os traballos de coidados e facilitar a 
conciliación da vida persoal, familiar e laboral.

· Á área de Emprego ten que apoiar o proceso de recuperación das mulleres en 
situación de violencia machista, e traballar de forma coordinada con outros 
departamentos municipais. 

· Hai que coñecer o impacto da violencia sexual no ámbito laboral.
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3.2 COIDADOS 
Aínda que os días teñen 24 horas para todo o mundo, as distintas responsabilidades e roles que 
asumimos fan que o seu goce non se distribúa de xeito equitativo. Neste reparto desigual, o feito 
de ser muller ou home vai ter un papel importante, pois a falta de corresponsabilidade nas tarefas 
domésticas e nos traballos de coidados derivados da crianza ou da atención a persoas en situación 
de dependencia segue recaendo, maioritariamente, nas mulleres da familia. 

A sobrecarga das axendas femininas repercute, por exemplo, nas súas oportunidades de coidarse 
e gozar do tempo de lecer. No caso delas, os tempos propios esfúmanse. 

Como é a distribución dos tempos entre mulleres e homes? 

01. QUE NOS DIN OS DATOS?
As enquisas de usos do tempo son unha ferramenta que permite coñecer a distribución deste 
recurso, de tal forma que podemos saber en que tipo de actividades ocupan o tempo mulleres e 
homes. Con carácter xeral, as distintas enquisas oficiais, como a Enquisa de Emprego do Tempo 
realizada polo INE, confirmar a maior dedicación das mulleres aos traballos relacionados co coida-
do do fogar e da familia. 

En Galicia, realizouse un estudo na cidade de Santiago de Compostela no ano 2018 que evidencia-
ba esta realidade. Así, as mulleres afirmaban dedicar unha media diaria de 4 horas e 4 minutos ao 
traballo doméstico, fronte ás 3 horas con 23 minutos dos homes. Igualmente, cando se pregunta 
polos traballos de coidados, elas afirman dedicar 6 horas e 31 minutos aos coidados dos fillos e 
fillas, fronte ás 3 horas 50 deles; e esa diferenza agrándase cando falamos de coidados a persoas 
dependentes: elas dedican 9 horas e 24 minutos e eles 6 horas e 35 minutos. 

As mulleres dedican maior tempo medio aos traballos de coidados, o que resta tempo para 
o lecer e goce persoal.

02. QUE NOS DI O PERSOAL TÉCNICO TÉCNICO – POLÍTICO, 
AXENTES SOCIAIS, MULLERES E TECIDO FEMINISTA?
Como se facilita a conciliación da vida persoal, familiar e laboral?

• Realízanse campamentos coincidindo cos períodos de vacacións escolares: Nadal, semana 
santa e verán. 

• Ofrécese o servizo de comedor escolar e tamén o almorzo a través do programa madrugado-
res. 

http://santiagodecompostela.gal/imxd/noticias/doc/1538481988INFORME_ESTUDO_USOS_TEMPO_E_ESPAZOS_EN_COMPOSTELA_2017_version_final.pdf
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• Realízanse servizos de conciliación complementaria para mulleres soas con menores para 
poder acceder a emprego, formación... 

• Os institutos de ensino secundario (IES), onde hai menores desde os 11 anos, non contan con 
servizos especializados de conciliación.

• Os recursos públicos para facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral deben ser 
continuados no tempo. 

• Os proxectos de emprego asociados á administración deben ir acompañados de medidas 
para facilitar a conciliación. 

• A falta de conciliación é un problema básico que incide no tempo que lle poden dedicar a 
maioría das mulleres á práctica deportiva.

Cal é a realidade das familias ferrolás?

• Falta corresponsabilidade nos fogares. Os homes limítanse a axudar pero sen unha responsa-
bilidade activa. 

• O mercado laboral non facilita medidas suficientes e reais de conciliación. 
• Para acceder aos servizos de conciliación hai que cumprir uns requisitos moi concretos que 

deixan fóra a moitas familias. 
• Resulta fundamental manter e mellorar o servizo de axuda no fogar. 
• As prazas nas garderías públicas non son suficientes para atender á demanda existente.

A conciliación da vida persoal, familiar e laboral non é unha realidade para as familias, 
e son as mulleres quen realizan renuncias persoais e profesionais para sacar adiante os 
traballos de coidados.

03. EN QUE MEDIDA A COVID IMPACTOU NESTE TEMA? 
• A pandemia foi un gran obstáculo ao paralizarse todos os recursos municipais. 
• O peche dos centros educativos, dos servizos de comedor e madrugadores asociados supuxe-

ron unha gran dificultade para moitas familias. 
• A ausencia de centros de día fixo que moitas familias tiveran que reorganizarse e vivir con 

moita ansiedade o proceso pandémico.

A conciliación empeorou durante a pandemia, e evidenciou a falta de corresponsabilidade 
nas familias. As mulleres foron as principais prexudicadas.
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04. GRANDES NECESIDADES E PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

·  A conciliación da vida persoal, familiar e laboral non é unha realidade para a 
maioría de familias ferrolás.

· Cómpre reforzar os servizos de apoio á conciliación, ampliando os criterios 
que permitan dar cobertura a máis familias.

· É necesario traballar por unha cultura laboral que facilite a conciliación da 
vida persoal, familiar e laboral.

· Hai que garantir unha boa cobertura do servizo de axuda no fogar.

· É urxente fomentar a corresponsabilidade nos coidados e no fogar.
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3.3 BENESTAR E SAÚDE
As mulleres son as principais responsables das tarefas domésticas e dos traballos de coidados, e 
isto produce unha sobrecarga con importantes implicacións na súa saúde e benestar. 

Ademais, o feito de seren quen ocupa os traballos máis precarizados, e a maioría dos contratos a 
tempo parcial, fai que a pobreza teña rostro de muller. De feito, cando chega xubilación, a fenda 
nas pensións é unha materialización da desigualdade na que viviron ao longo da súa vida. 

Igualmente, a sexualidade das mulleres e os seus dereitos sexuais e reprodutivos son un aspecto 
importante relacionado coa súa saúde. 

Como se senten as mulleres en Ferrol? Como está a súa saúde? Avanzamos cara ao 
benestar e facémolo en igualdade?

01. QUE NOS DIN OS DATOS?
Canto e como vivimos homes e mulleres?

• As ferrolás teñen unha esperanza de vida ao nacer maior que os homes, elas sitúanse nos 85 
anos e eles nos 79 (ano 2019). 

• O índice de envellecemento, que mide a relación entre a poboación maior de 64 anos e a 
poboación menor de 20 anos, é moi superior no caso das mulleres, que se sitúan 100 puntos 
por riba dos homes. 

• As mulleres teñen un maior índice de dependencia global, 71,08 fronte ao 55,35 dos homes.
• Elas son maioría entre quen ten algunha discapacidade física ou psíquica, con independencia 

do grao en que se manifeste. 

Cal é a situación socioeconómica das mulleres?

• O 71,5% das pensións non contributivas por xubilación corresponden a mulleres e o 49,6% 
das pensións non contributivas por invalidez tamén (ano 2020). 

• As mulleres son maioritariamente quen percibe as rendas asociadas a algunha situación de 
exclusión. O 62,5% das persoas beneficiadas da RISGA e o 61,5% das beneficiarias da AIS 
son mulleres. 

• As mulleres representan o 51% das persoas que cobran pensións non contributivas (ano 
2020).

• O importe medio das pensións dos homes é de 1489,80€ e de 985,78€ para as mulleres (ano 
2020).

A precariedade laboral e a sobrecarga de traballos teñen un impacto negativo na saúde 
e benestar das mulleres A precariedade laboral e a sobrecarga de traballos teñen un 
impacto negativo na saúde e benestar das mulleres.
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02. QUE NOS DI O PERSOAL TÉCNICO TÉCNICO – POLÍTICO, 
AXENTES SOCIAIS, MULLERES E TECIDO FEMINISTA?
Como traballa o persoal técnico nas áreas relacionadas co benestar? 

• Falta de coordinación co ámbito sanitario, sendo necesaria unha colaboración máis estreita co 
“Servizo de humanización do Sergas”. 

• Non existe un enfoque holístico ou integral sobre a saúde, menos sobre a saúde das mulleres. 
• Hai unha dependencia institucional das entidades de asistencia social para dar resposta ás 

situación de vulnerabilidade. 
• Evidéncianse problemas estruturais que inciden na vulnerabilidade das persoas que son aten-

didas, sendo preciso ter en conta a  interseccionalidade das discriminacións. 
• É necesario facilitar os trámites administrativos que dan acceso aos servizos relacionados coa 

atención á dependencia. 

Que sucede coa saúde das mulleres, e especificamente coa saúde mental?

• Hai un descoñecemento xeralizado sobre a situación da saúde das ferrolás. A pesar de existir 
unha oferta impulsada polo CIM de programas e formación centrada neste tema, semella que 
non está chegando á gran parte das mulleres. Sería conveniente publicitalas en maior medida.

• O reto é manter cotas de autonomía e independencia durante o maior tempo posible.
• Existe un problema de acceso ao servizo de saúde mental que dificulta a atención de vítimas 

de violencia machista. 

A desigualdade entre o rural e o urbano...

• Hai unha desigualdade no acceso a recursos relacionados co benestar entre as mulleres que 
viven no ámbito rural. Non se están desenvolvendo oportunidades para o seu tempo de lecer. 

• Nun rural avellentado, a maioría das mulleres son maiores e viven atravesadas por situacións 
de dependencia –propia ou de familiares- e teñen a responsabilidade principal dos coidados 
e das tarefas do fogar. 

• As principais problemáticas en relación as mulleres que viven no rural son a distancia ás ad-
ministracións, aos recursos sanitarios e ás entidades de atención; as dificultades de mobi-
lidade derivadas dun déficit no transporte público; a falta de información sobre servizos e 
recursos; a fenda dixital de xénero.

Que sucede co dereito á vivenda?

• É moi complexo acceder a unha vivenda, e esta situación agrávase no caso da poboación inmi-
grante e de minorías étnicas, nomeadamente no caso das mulleres. 

• Para garantir a subsistencia mantense unha economía somerxida, mesmo entre as novas xera-
cións. 

E se falamos de dereitos sexuais e reprodutivos?

• O Concello conta co Centro de Orientación Familiar (COF); o Campamento Casa Xuventude e a 
Escola das Familias.  
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• Hoxe en día hai acceso a moita información sobre sexualidade pero non se dá un acompaña-
mento para a súa integración. 

• As novas tecnoloxías facilitan o acceso e consumo de contidos relacionados coa pornografía 
cada vez en idades máis temperás.

• As redes sociais e Internet actúan como fonte de desinformación. 
• Seguen a darse embarazos non desexados, sobre todo entre as rapazas de minorías étnicas e 

inmigrantes. 

Cal é a situación de illamento e soidade das mulleres?

• Hai que chegar ás mulleres que viven soas e atender as súas necesidades. 
• Quen sofre maiores índices de soidade son as mulleres do rural, as inmigrantes e as que enca-

bezan familias monomarentais. 
• No caso das mulleres que encabezan familias monomarentais, destaca o feito de teren que 

asumir as responsabilidades da crianza de xeito completo, o que deriva moitas veces en situa-
cións de estrés, desgaste emocional e soidade. 

A situación dos coidados... 

• É necesario un maior recoñecemento e dignificación dos traballos de coidados, poñendo o 
foco na precariedade das coidadoras informais, que as expón ao abuso –sobre todo no caso 
das inmigrantes-. 

• Os recursos existentes para atender a dependencia non están axustados á demanda existente. 
• Bótase en falta unha maior implicación a nivel comunitario para abordar os traballos de coida-

dos.

O benestar das mulleres está comprometido polo rol de coidadora que desenvolve na 
familia e á falta de garantías dos seus dereitos como cidadás.

03. EN QUE MEDIDA A COVID IMPACTOU NESTE TEMA? 
• Durante o confinamento domiciliario produciuse unha sobrecarga de tarefas domésticas e de 

traballos relacionados cos coidados nas mulleres ante a ausencia ou cese dos servizos presta-
dos polos centros educativos e os centros de día. 

• A paralización prolongada de certos servizos, como os centros de día, derivou nunha maior 
sobrecarga nas mulleres da familia.

A falta de oportunidades para conciliar a vida persoal, familiar e laboral tivo maiores 
consecuencias na saúde das mulleres, quen aumentaron o estrés e ansiedade motivada 
pola sobrecarga nos coidados.
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04. GRANDES NECESIDADES E PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

·  Non existe un enfoque integral sobre a saúde e o benestar das mulleres.

·  A sexualidade non se enfoca como unha parte integral da saúde, e segue 
sendo un tema tabú, o que limita unha vivencia satisfactoria e saudable por 
parte das mulleres.  

·  Faise necesario pór en valor os traballos de coidados e as coidadoras. 

·  Hai que atender os espazos da economía somerxida onde as mulleres teñen 
máis probabilidades de sufrir abusos a nivel laboral e sexual. 

·  Cómpre facer un traballo preventivo a nivel de saúde sexual e dotalo dun 
enfoque feminista.

 





04
 Mapa para unha cidade 

inclusiva e igualitaria
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A continuación presentamos un mapa onde se da luz ás grandes necesidades, problemáticas e de-
mandas existentes na actualidade atendendo aos seguintes temas:

• Modelo e xestión de goberno: Como incorpora a transversalidade de xénero o Concello de 
Ferrol?

• Cultura: creamos e accedemos a cultura en igualdade?
• Deportes: participamos na vida deportiva en igualdade?
• Participación socio política: participamos en igualdade nos espazos sociais, institucionais ou 

comunitarios? 

4.1 MODELO DE XESTIÓN E DE GOBERNO
Os novos modelos de xestión pública consideran a igualdade como un factor de calidade das po-
líticas públicas, onde é imprescindible a incorporación da perspectiva de xénero e o principio da 
igualdade en todas as políticas e estratexias públicas. Para logralo é necesario aplicar a transver-
salidade ou mainstreaming de xénero, que consiste no “proceso de organización (reorganización), 
mellora, desenvolvemento e avaliación dos procesos políticos, de modo que se incorpore a perspecti-
va de xénero en todas as políticas, a todos os niveis e en todas as etapas, polos actores normalmente 
involucrados a adopción de medidas políticas” (Consello de Europa, 1999).

Como incorpora a transversalidade de xénero o Concello de Ferrol?

01. QUE NOS DIN OS DATOS?
En que nivel están presentes as mulleres no poder político municipal?
No Goberno municipal...

        Xunta de Goberno local: 4 mulleres /  4 homes
        Tenencias de Alcaldía: 1 muller / 1 home 
        Competencias delegadas: 4 mulleres / 3 homes

Quen lidera as competencias delegadas...
        As dos homes: (competencias tradicionalmente asignadas a homes segundo estereotipos 

e roles de xénero) Economía, Facenda, Patrimonio, Recursos Humanos, Emprego, Promoción 
Económica, Turismo, Estatística, Servizos, Obras, Medioambiente, Zona Rural, Participación Ci-
dadá, Patrimonio Histórico

        As das mulleres: (Competencias tradicionalmente asignadas a mulleres segundo estereo-
tipos e roles de xénero) Benestar Social, Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas, Nor-
malización Lingüística. 

Quen ten cargos de responsabilidade en comisións do Pleno Municipal...
        Presidencias: 5 mulleres / 7 homes
        Vogalías: 32 mulleres / 26 homes
        Suplencias: 31 mulleres / 34 homes
        Secretarías: 1 muller / 5 homes
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Que nivel de desenvolvemento teñen as políticas de igualdade de xénero?

Nº DE PLANS DE IGUALDADE FORMULANDO O IV PLAN DE IGUALDADE

Organismos municipais de políticas 

de igualdade de xénero

• Mesa interinstitucional de coordinación de violen-

cia de xénero

• Centro de Información á Muller

• Casa de Acollida

• Casa da Muller

• Comisión Municipal Benestar social, Igualdade, Mu-

ller, Xuventude e Patrimonio Histórico

Nº de profesionais na área de Igualdade • 14 profesionais entre o CIM e a Casa da Acollida

Consellos municipais de 

dereitos das mulleres

• Consello Sectorial da Muller

Existen mecanismos para traballar no Concello dende unha perspectiva de xénero?

Nº DE PLANS DE IGUALDADE FORMULANDO O IV PLAN DE IGUALDADE

Instrumentos de coordinación • Consello Sectorial da Muller

• Mesa interinstitucional de coordinación de violen-

cia de xénero

Nivel de coordinación entre as áreas técnicas As áreas técnicas que máis se coordinan con Igual-

dade son:

• Benestar Social

• Xuventude 

• Emprego

Áreas técnicas que rexistran 

información e desagregan por sexo

• Emprego

• Estatística

• Recursos Humanos

• Igualdade

• Policía Local

• Deporte

As mulleres teñen acceso ao poder político e a espazos de toma de decisións pero o nivel 
de transversalidade de xénero na Administración municipal conta con debilidades. 
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02. QUE NOS DI O PERSOAL TÉCNICO?
Ten o persoal técnico formación en igualdade?

• Non existe un programa formativo unificado; a formación en igualdade deriva da vontade e 
sensibilidade individual. 

• Todas as áreas técnicas mostran vontade para formarse en materia de igualdade. Considérase 
que unha formación especializada podería mellorar a súa práctica profesional. 

Estase a utilizar unha comunicación non sexista no Concello?

• En xeral, o persoal técnico percibe que a comunicación a nivel institucional non é sexista. De 
todos modos, opinan que sería necesario incorporar esta mirada dun modo sistémico e botan 
de menos formación centrada neste tema. 

• A nivel de linguaxe, percíbese a necesidade de contar con recursos especializados, tales como 
unha guía ou formación especializada. 

• A nivel de imaxe, varias das áreas técnicas destacan a sensibilidade municipal con este tema. 

Existe igualdade dende o plano laboral? 

• Recoñécese como unha debilidade que non exista un protocolo de actuación en caso de acoso 
sexual ou por razón de sexo. 

O Persoal técnico precisa de formación especializada que facilite a incorporación da 
perspectiva de xénero no seu día a día, a formación é o primeiro paso. 

03. GRANDES NECESIDADES E PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

·  O nivel de transversalidade de xénero é débil, é necesario incorporar 
mecanismos e recursos que faciliten que o persoal técnico (re)organice o 
proceso político e de xestión na súa rutina diaria. 

·  É importante apostar pola figura profesional de axente de igualdade para 
exercer un rol coordinador e de impulso das políticas de xénero.



Diagnose do III Plan de Igualdade do Concello de Ferrol 

40

4.2 CULTURA 
A igualdade de xénero é fundamental para garantir unha auténtica diversidade das expresións 
culturais e da igualdade de oportunidades no traballo artístico e cultural. Aínda así, existen nume-
rosos estudos e informes que desvelan que as mulleres, no ámbito cultural, seguen  enfrontando 
barreiras no acceso ao traballo digno, remuneración en igualdade de condicións cos seus compa-
ñeiros e aos postos de liderado. 

Creamos e accedemos á cultura en igualdade? Acolle o ámbito cultural valores re-
lacionados coa igualdade de xénero?

01. QUE NOS DIN OS DATOS?
Algúns estudos doutros ámbitos desvelan que...

• O informe elaborado por CIMA1 (Asociación de Mulleres cineastas e de medios audiovisuais): 

      Soamente o 26,3% dos filmes, series e webseries contaba cunha directora. 
         Soamente o 21,1% dos filmes, series e webseries contaba cunha directora de fotografía. 
      Os postos que están feminizados (superan o 50% de mulleres) son os relacionados co 

vestiario, maquillaxe e perruquería, o que reflicte unha división sexual do traballo aten-
dendo a estereotipos e roles de xénero. 

Cal é o grao de presenza de axentes culturais mulleres  a nivel municipal?

No ámbito municipal contamos cun mapa de axentes culturais do ámbito público, privado e tercei-
ro sector: 

• No ámbito privado atopamos 154 axentes, dos cales 120 teñen unha persoa de referencia, das 
que 40 son mulleres, o que representa o 33,33%.

• No caso do terceiro sector atopamos 209 axentes, dos cales 105 teñen unha persoa de refe-
rencia, das que 45 son mulleres, o que representa o 42,85%. 

 Non existe un estudo fiable para valorar a presenza das mulleres profesionais dentro 
do ámbito artístico e cultural da cidade, mais podemos intuír que a súa presenza está 
condicionada por barreiras e obstáculos que afectan a nivel estrutural noutros contextos.

 Non contamos con estatísticas nin rexistro de información sobre a participación na 
programación cultural municipal.

1 “A representatividade e a representación das mulleres no audivisual galego” en 2020. Neste estudo analízanse as des-

igualades de xénero no ámbito laboral en 19 pezas audiovisuais.

 

https://cimamujerescineastas.es/wp-content/uploads/2021/10/InformeCIMA_galicia_2020.pdf
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02. QUE NOS DI O PERSOAL TÉCNICO TÉCNICO – POLÍTICO, 
AXENTES SOCIAIS, MULLERES E TECIDO FEMINISTA?
Están presentes as mulleres profesionais do sector da cultura e do arte na progra-
mación municipal?

• Séntese que hai menos contratación de espectáculos e programación liderada por mulleres, 
o que vén influenciado por cuestións estruturais do sector:

     A segregación vertical no ámbito cultural e artístico na cidade. Non é fácil atopar un 
proxecto cultural e artístico que estea liderado por mulleres, sobre todo cando o orza-
mento da programación é relevante. 

       As mulleres teñen maiores dificultades para soster unha carreira profesional neste ám-
bito debido a que os ingresos son inestables e  que é un traballo que complica moito a 
conciliación. Compaxinar a maternidade e unha carreira profesional neste ámbito é moi 
complicado a día de hoxe.

        Seguen a existir nesgos de xénero que poñen en dúbida a valía ou a profesionalidade 
das mulleres neste ámbito. 

     Hai unha forte segregación horizontal, en tanto que as profesións técnicas do ámbito 
non son ocupadas por mulleres. Pola súa parte, as mulleres son a maioría en postos que 
teñen que ver co traballo comercial.  

• Ademais bótase en falta que haxa un apoio económico destinado a mulleres creadoras de 
arte e de cultura. 

• É necesario apostar por proxectos culturais e artísticos que rompan con patróns tradicionais 
(ex. Proxectos musicais onde só hai unha muller e é a solista). 

• Bótase de menos a existencia de espazos destinados a poñer en valor o traballo das mulleres 
do sector artístico e cultural. Este espazo podería ser a Casa da Muller. 

• A segregación vertical tamén afecta ás mulleres que traballan na xestión cultural municipal. 
Neste sentido, identifícanse barreiras que afectan ás mulleres que ocupan postos de decisión 
en materia de cultura no Concello. 

Abórdase a igualdade de xénero e a prevención da violencia machista na progra-
mación cultural municipal?

É necesario fortalecer aspectos como: 
• A comunicación inclusiva e non sexista a nivel de imaxe e a difusión da oferta cultural, para 

que chegue a todos os públicos. 
• A pesar de que dende o CIM se impulsan numerosas iniciativas para visibilizar o papel das 

mulleres ferrolás, bótase en falta fortalecer a súa visibilización en ámbitos como o naval e o 
sindical. 

• Apostar por proxectos culturais feministas transgresores -que rachen con patróns e estereoti-
pos de xénero- orientados a poboación nova, así como tamén pola continuidade da programa-
ción -até o momento é puntual e concéntrase no 25N e no 8M-. 
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• Apostar por unha programación municipal en rede tendo en conta diferentes axentes e acto-
res (tecido social, cultural, comunidade educativa...). Este enfoque melloraría a horizontalida-
de da programación chegando a todos os públicos. 

A programación cultural municipal chega ás mulleres? As mulleres en toda a súa 
diversidade participan en igualdade de condicións da programación cultural mu-
nicipal?

• Sería importante revisar os horarios e dos mecanismos de conciliación para garantir un equi-
librio na participación cultural. 

• Hai que artellar a programación pensando nas mulleres na súa ampla diversidade (ex. mulle-
res que viven no rural, migrantes...). 

 As mulleres creadoras e axentes de cultura e arte precisan de apoio de recursos públicos, 
habitan un contexto cheo de barreiras de xénero.

 Bótase en falta unha programación cultural que se dirixa ao conxunto das mulleres en 
toda a súa diversidade.

 03. EN QUE MEDIDA A COVID IMPACTOU NESTE TEMA? 
• A programación e o funcionamento dos equipamentos culturais víronse afectados pola Covid, 

especialmente a programación cultural centrada na igualdade de xénero. 
• As restricións limitaron a participación na programación cultural en xeral. O feito de que moi-

tas das reservas e entradas se tivesen que tramitar a través de apps e dispositivos afectou ás 
mulleres, especialmente ás maiores e ás do rural. 

04.  GRANDES NECESIDADES E PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

·  As desigualdades de xénero afectánlles ás creadoras e profesionais da arte e 
da cultura en Ferrol.

·  Precisamos poñer énfase en revisar en que medida se está a incorporar a 
perspectiva de xénero na programación para lograr un acceso equilibrado á 
cultura.
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4.3 DEPORTE 
A evolución social e histórica da nosa sociedade influíu moito na práctica deportiva de mulleres 
e homes. Durante moito tempo este ámbito estaba completamente censurado para as mulleres. É 
sabido que a práctica deportiva feminina se enfronta a barreiras e obstáculos, e que aínda que se 
alente nas primeiras etapas da vida, na adolescencia existe un detrimento nos niveis de participa-
ción das nenas. 

Practicamos deporte en igualdade? 

01. QUE NOS DIN OS DATOS?
As actividades de deporte – saúde chegan en igualdade de condicións a todas as 
persoas? 

• Soamente hai datos rexistrados e desagregados por sexo sobre a actividade de “ximnasia de 
mantemento” da piscina municipal. Nesta actividade o 100% das participantes son mulleres, 
entre os 40 aos 79 anos, na súa meirande parte maiores de 60 anos.

Existen mecanismos municipais para paliar posibles desigualdades  de xénero no 
ámbito deportivo?

• Segundo o acordo plenario de  26 de abril de 2018  o Concello de Ferrol non organiza e non 
colabora nin economicamente, nin con recursos humanos ou materiais, con  ningún evento 
deportivo, con carácter federado ou non federado, que entregue premios distintos en función 
do xénero polo mesmo posto e a mesma categoría.

• Este acordo plenario preséntase como un requisito a cumprir por aquelas entidades e clubs 
que optan ao programa de subvencións municipais para o fomento e promoción do Deporte.

Apoia o Concello en igualdade de condicións a entidades ou clubs maioritaria-
mente masculinos que aos maioritariamente femininos?

O Concello convoca anualmente a convocatoria de subvencións a clubs e entidades deportivas 
para fomento e promoción do deporte.

• Na presentación de documentación os clubs teñen que presentar unha acreditación a través 
de declaración responsable o cumprimento da igualdade de premios entre homes e mulleres.

• Solicítase como información obrigatoria o número de persoas beneficiarias desagregada por 
sexo. 

• No baremo de puntuación distingue actividade federada masculina e feminina. 

 Existen algúns mecanismos municipais para erradicar as discriminacións por razón 
de xénero nos clubs deportivos da cidade. aínda así, bótanse en falta ponderación 
nas subvencións ou contratacións para aplicar criterios positivos en favor de equipos 
femininos ou pola presenza de mulleres. 
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02. QUE NOS DI O PERSOAL TÉCNICO – POLÍTICO, 
AXENTES SOCIAIS, MULLERES E TECIDO FEMINISTA?
Cales son as principais demandas para lograr unha práctica deportiva igualitaria?

• Os clubs e equipos femininos necesitan máis apoio e financiamento por parte de empresas e 
acceso aos recursos que existen na cidade. 

• Precísanse programas educativos que rachen cos patróns e estereotipos vinculados á prácti-
ca deportiva feminina e masculina. 

• Necesítanse programas físico deportivos enfocados ao ciclo de vida das mulleres (embarazo, 
postparto, menopausa...).

• A falta de conciliación é unha limitación para a participación, son necesarios espazos de coi-
dados nos equipamentos deportivos. 

O deporte regrado da acceso a todas as persoas e identidades por igual?

• Hai dificultades para que as persoas do colectivo LGTBI, especialmente as persoas trans, par-
ticipen en igualdade de condicións no deporte regrado. 

• Existen dificultades para que as mulleres practiquen deporte pola sobrecarga do traballo de 
coidados e as barreiras para conciliar. 

Están os equipamentos e infraestruturas preparados para as mulleres deportis-
tas?

• En xeral, é necesario revisar as condicións das infraestruturas que se utilizan para adestrar. E 
concretamente, é necesario habilitar espazos que teñan en conta a menstruación. 

• A utilización depende moito do tipo de actividade; no deporte recreativo o espazo é maio-
ritariamente usado por mulleres, no federado o uso está máis masculinizado e este tipo de 
deporte é o que máis se fomenta e o que máis se promociona en xeral.

• Sinálanse necesidades en canto á configuración dos espazos urbanos. Hai moitos espazos 
escuros ou pouco transitados polos que as mulleres evitan pasar á hora de facer deporte por 
medo. 

• Danse desequilibrios entre equipos masculinos e femininos profesionais no acceso ás in-
fraestruturas de adestramento. Outórganselle máis tempos e acceso aos equipos masculinos. 

Existe igualdade nos espazos de poder no deporte regrado?

• Existen moitos desequilibrios, que soamente se poderían erradicar con programas educati-
vos. 

 A práctica deportiva federada ou de saúde é fundamental para a calidade de vida de 
todas as persoas. é necesario revisar cales son os factores que fomentan os desiquilibrios, 
entre eles os espazos, a sensibilización de xénero ou o acceso a recursos económicos.
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03. EN QUE MEDIDA A COVID IMPACTOU NESTE TEMA? 
• A Covid dificultou a dispoñibilidade de espazos de adestramento, agora hai aínda menor dis-

poñibilidade deporte feminino.
• Houbo unha baixada importante a nivel de financiamento – sobre todo por parte de empresas 

locais – que supón unhas dificultades económicas importantes para os equipos femininos, 
que xa de partida contan con menos recursos. 

• Suspendéronse moitas actividades de mantemento, que maioritariamente son femininas. Es-
tes espazos eran utilizados para socializar, e polo tanto, supoñen espazos imprescindibles 
para o benestar das mulleres. 

O feito de que se suspendesen campionatos, adestramentos e actividades municipais 
disminuíu considerablemente a participación das mulleres nos deportes e dificultou a 
supervivencia dos equipos femininos da cidade.

04. GRANDES NECESIDADES E PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

· Précisase unha revisión das políticas municipais deportivas dende a 
perspectiva de xénero, para así garantir un acceso igualitario ás actividades 
deportivas e aos recursos municipais por parte dos clubs femininos. 

·  Neste caso a inclusión da perspectiva de xénero leva implícita fomentar 
ferramentas de xestión, revisión de equipamentos e programas de 
sensibilización e formación. 
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4.4 PARTICIPACIÓN SOCIO POLÍTICA 
A división da sociedade no eixo público/ privado – masculino/ feminino ten tamén consecuencias 
a nivel de participación política, social e comunitaria. Tradicionalmente a voz das mulleres e dos 
movementos feministas non foi escoitada nin tida en conta para construír o público e o común, é 
dicir, non foi considerada como un axente interlocutor coa Administración. Así, é sabido que os 
niveis de participación social, política e comunitaria están dominados pola falta de paridade por 
sexo nos espazos de toma de decisión, exceptuando aquelas entidades que teñen que ver cos coi-
dados e teñen altos índices de feminización. 

Participamos en igualdade nos espazos sociais, institucionais ou comunitarios? 

01. QUE NOS DIN OS DATOS?
Cal é o grao de participación das asociacións de mulleres, feministas e LGTBQI a 
nivel municipal?

Das 457 asociacións inscritas no Rexistro Municipal, 12 delas son Asociacións de Mulleres. É dicir, 
as asociacións de mulleres representan o 2,62% do tecido social da cidade. 

Cales son os mecanismos municipais para fomentar a participación e a incidencia 
política das asociacións de mulleres, feministas e LGTBQI?

A nivel xeral...

O Concello conta cun Regulamento de Participación Cidadá, un mecanismo para fomentar e cana-
lizar a participación de axentes sociais e veciñais da cidade. 

Este Regulamento ten en conta a igualdade de xénero nos seus obxectivos específicos:
“Promover a participación da cidadanía no deseño e seguimento da xestión municipal, facilitando 
a presenza do conxunto dos colectivos sociais e garantido a perspectiva de xénero no deseño das 
políticas participativas”.

A nivel de participación das asociacións de mulleres, feministas e LGTBQI...

As mulleres ferrolás contan cun mecanismo de incidencia política, dotado polo propio Concello, 
que é o Consello Sectorial da Muller. 

Este Consello foi creado en 2019 e supón un órgano de “carácter consultivo, informativo, de ase-
soramento e proposta, para a promoción da igualdade de oportunidades e as súas asociacións no 
desenvolvemento de políticas municipais da cidade”. A súa finalidade é “potenciar a igualdade 
real, o benestar social e a calidade de vida das mulleres da cidade de Ferrol, mediante a participa-
ción activa destas e das súas asociacións nos asuntos municipais do seu interese”. 
O Consello está composto por representantes do Goberno municipal, dos grupos municipais do 
persoal técnico e do tecido de asociacións de mulleres e do colectivo LGTBQI.



Diagnose do III Plan de Igualdade do Concello de Ferrol 

47

Cales son os mecanismos municipais para recoñecer e poñer en valor o traballo 
das mulleres na cidade?

Destacan as numerosas actividades e accións para visibilizar o papel da muller; xa sexa na arte, 
na cultura ou na ciencia. Ademais, hai unha base de traballo sobre o territorio a través de distintas 
rutas que dan conta da participación das mulleres na vida da cidade de Ferrol.

Varias iniciativas de interese son:

• Galardón do 8 de Marzo.
• Rueiro para recoñecer o papel das mulleres na cidade.
• Visibilización de mulleres que tiveron un papel relevante na cidade ou noutros ámbitos de 

interese.

As asociacións de mulleres representan o 2,62% do tecido social da cidade, aínda que 
se intúe que neste rexistro non constan outras asociacións ou entidades feministas ou 
LGTBQI que teñen actividade na cidade. 

Existen mecanismos municipais para fomentar a participación, a capacidade de 
incidencia política e o recoñecemento e posta en valor do tecido de mulleres e LGTBQI.

02. QUE NOS DIN OS AXENTES SOCIAIS, AS MULLERES E O TECIDO  
FEMINISTA?
En xeral, todas as persoas participan en igualdade de condicións no tecido asocia-
tivo?

• As desigualdades nos usos dos tempos, a sobrecarga das mulleres de traballos relacionados 
cos coidados inflúen directamente para que a participación social, comunitaria e política das 
mulleres sexa menor. 

• A presenza das mulleres nos postos de decisión das asociacións locais é menor que  a dos 
homes. 

• Necesítase a creación de espazos seguros e de confianza para todas as persoas, sexa cal sexa 
a súa condición, tendo en conta a intersección de múltiples discriminacións. 

• A meirande parte das actividades municipais están destinadas a mulleres maiores. Bótase en 
falta unha oferta municipal dirixida a mulleres novas.

• A fenda dixital de xénero é un factor fundamental para que as mulleres maiores non poidan 
acceder a determinada programación ou espazos de participación. 

• En ocasións, a falta de equipamentos ou infraestruturas municipais dificulta a participación 
de asociacións ou colectivos de mulleres ou feministas. 
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Cales son as principais necesidades que teñen o movemento feminista, de mulle-
res ou LGBTQI?

• Opínase que existen eivas nos recursos especializados a nivel técnico, de infraestruturas e 
económicos. 

• Bótase en falta unha programación de actividades feministas cun enfoque transversal.
• Reclámanse espazos de participación onde se recoñeza a súa voz no deseño de políticas, 

programas e proxectos. Neste punto, alúdese a necesidade da apertura de espazos abertos e 
flexibles, onde teñan cabida movementos de base e de xente nova. 

Que opinión ten o movemento feminista, de mulleres ou LGBTQI sobre o Consello 
Sectorial da Muller?

• Percíbese ao Consello como unha estrutura ríxida a nivel burocrático que non reflicte a diver-
sidade de entidades e de mulleres (migrantes, xitanas, mulleres en prostitución...).

• Apúntase a un carácter excesivamente xerarquizado onde non se inclúe movementos máis 
autoxestionados que non compren cos requisitos burocráticos establecidos. 

Bótanse en falta recursos e espazos propios para participar que inclúan á diversidade e 
as minorías. 

É necesario apostar pola elaboración dun mapa para coñecer as asociacións, colectivos 
e grupos que existen máis alá do rexistro municipal, así coñeceranse as súas demandas 
sobre programación, recursos, espazos, horarios... 

03. GRANDES NECESIDADES E PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

·  Existen diferentes colectivos e grupos que non teñen acceso por razóns 
burocráticas aos recursos municipais orientados á fomentar a participación. 
Sería necesario apostar por coñecer a realidade activista e feminista da 
cidade, para así adaptar os recursos e programas que se impulsan dende o 
Concello. 

 



05
Mapa para unha  
cidade libre de  

violencias machistas





Diagnose do III Plan de Igualdade do Concello de Ferrol 

51

A continuación presentamos un mapa onde se lles dá luz ás grandes necesidades, problemáticas e 
demandas existentes na actualidade atendendo aos seguintes temas:

• Coeducación: Como se reproduce a desigualdade de xénero entre  o alumnado? Como se ma-
nifestan os estereotipos e roles entre o profesorado? É posible coeducar para que nenas e 
nenos sexan mulleres e homes en igualdade?

• Prevención e atención: Que sabemos da violencia machista na cidade de Ferrol?

5.1 COEDUCACIÓN
A educación é o ámbito onde poñemos o foco para mirar ao futuro con esperanza, agardando que a 
desigualdade entre mulleres e homes non teña lugar. Sen embargo, os centros educativos enfron-
tan diariamente o reto de eliminar os estereotipos e roles de xénero presentes na súa comunidade 
de referencia. 

Como se presenta a coeducación na cidade de Ferrol? 

01. QUE NOS DIN OS DATOS?
Como é a estrutura dos centros de ensino por sexo?

• Educación infantil: 53,3% de nenos e 46,7% nenas.
• Educación primaria: 52,1% de nenos e 47,9% nenas.
• ESO: 53,1% rapaces e 46,9% rapazas. 
• UDC, estudos de grao: 50,6% mulleres (Curso 2020/21)
• UDC, estudos de mestrado: 35,2% mulleres (Curso 2020/21)
• UDC; estudos de doutoramento: 37,1% mulleres (Curso 2020/21)
• Existe segregación horizontal nos estudos escollidos por mulleres e homes. Eles decántanse 

polas enxeñarías e a arquitectura, onde as mulleres apenas representan o 31,4%. Elas son o 
76% de que estuda ciencias sociais e xurídicas; e o 79,2% de quen estuda ciencias da saúde.

• O 68% do profesorado en centros de titularidade pública segundo o sexo na docencia non 
universitaria son mulleres. 

• As mulleres representan unicamente o 25,1% dos catedráticos/as e o 42,5% do profesorado 
titular (ano 2020). 

• As mulleres representan o 16,7% do persoal docente e investigador da Escola Universitaria de 
Deseño Industrial e o 31% da Escola Politécnica Superior.

As nenas e nenos estudan para ser profesionais asumindo os mandatos de xénero do que 
se considéra válido para unhas e outros.
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02. QUE NOS DI O PERSOAL TÉCNICO TÉCNICO – POLÍTICO, 
AXENTES SOCIAIS, MULLERES E TECIDO FEMINISTA?
Como é a relación entre o Concello e os centros educativos?

• Hai uns anos realizouse un programa formativo cos centros educativos pero houbo que aban-
donalo ante a falta de recursos profesionais e a imposibilidade de asumir a carga de traballo 
que supoñía.

• Os centros educativos non teñen presenza na mesa de coordinación, unicamente está integra-
das as ANPAS. 

• As relacións cos centros educativos varían moito en función de quen forme parte do equipo 
directivo, pero en xeral é positiva.

Cal é o papel das familias? 

• En moitos casos carecen da formación e dos recursos necesarios para desenvolver unha 
crianza que integre valores coeducativos. 

• Segue existindo un modelo educativo con presenza de estereotipos e roles de xénero que 
están moi arraigados.

• Destácase a maior dificultade para traballar con menores que proveñen de contextos fami-
liares en situación de vulnerabilidade e/ou conflito.

• Existe un descoñecemento sobre a realidade da violencia machista por parte das rapazas e 
rapaces. 

• As familias adoitan amosar resistencias para participar en actividades que tentan rachar cos 
estereotipos de xénero. As propostas innovadoras que se fan non teñen demasiada acollida.

• A igualdade de xénero non se considera un problema prioritario. 
• As ANPAS son, en ocasións, as que impulsa actividades formativas para concienciar sobre a 

importancia da igualdade. 

Que sucede nos centros educativos?

• A formación en materia de igualdade de xénero e prevención de violencia machista que se 
ofrece ten un carácter puntual. Bótase en falla contar cun programa formativo especializado 
continuado no tempo.

• Hai que mellorar a difusión das actividades e programas que se organizan desde a Adminis-
tración. 

• A desigualdade de xénero e a violencia machista deben traballarse todos os días do ano e non 
só en datas puntuais.

• Hai que realizar un traballo de sensibilización a nivel comunitario con implicación de toda a 
comunidade educativa. 

• Sería necesario contar con figuras de coordinación do traballo en materia de igualdade de 
xénero e contar con equipos especializados. 
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Que pensan as rapazas e rapaces?

• Entre a adolescencia hai quen segue a reproducir estereotipos e roles tradicionais e quen 
constrúe a súa identidade fóra do binarismo de xénero.

• Amosan unha preocupación por buscar alternativas ao modelo de familia tradicional, creando 
novas formas de vínculos amorosos.

• Hai moito consumo de pantallas, especialmente do móbil, aumentando as posibilidades de 
exercer o control da parella. 

E que pasa no rural ferrolán? 

• A ausencia de actividades no ámbito rural enfocadas a menores ou xente nova para traballar 
sobre a temática da igualdade de xénero e a prevención da violencia machista. 

Como se está facendo a sensibilización?

• Habería que reformular a metodoloxía empregada para a sensibilización e a prevención, em-
pregando máis redes sociais para atraer a mocidade. 

O traballo educativo debe ser continuado no tempo, ofrecendo unha proposta formativa 
que involucre a toda a comunidade educativa.

03. EN QUE MEDIDA A COVID IMPACTOU NESTE TEMA? 
• A COVID aumentou o illamento e fixo evidente a falta de medios, así como as dificultades 

para garantir un ensino de calidade na virtualidade, ao evidenciar a fenda dixital. Non todo o 
alumnado ten acceso a un ordenador e a Internet na súa casa. 

• As dificultades de conciliación das familias orixinaron desigualdades na participación activa 
do alumnado .  

• A situación de estrés vivida chega tamén aos centros educativos a través das nenas e nenos. 
A saúde mental da adolescencia resentiuse notablemente, aumentando os casos de depre-
sión. 

• Aumentou o consumo de videoxogos e o tempo dedicado ás redes sociais, proliferando os 
casos de adición a estas tecnoloxías. 

A saúde emocional do alumnado está a resentirse notablemente e precisa do apoio de 
toda a comunidade educativa. precisamos medios e recursos para superar a fenda dixital 
de xénero na educación.
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04. GRANDES NECESIDADES E PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADA

·  Os centros educativos demandan apoio formativo continuado para o 
alumnado, con quen hai que incidir na superación dos estereotipos e roles de 
xénero na orientación académica e escolla profesional.

·  Hai que traballar coas familias, especialmente con aquelas en situación de 
vulnerabilidade.  
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5.2 PREVENCIÓN E ATENCIÓN 
A violencia machista é unha consecuencia do sistema de desigualdade no que vivimos mulleres 
e homes. É un ataque directo contra a integridade e a dignidade das mulleres polo mero feito de 
selo. Pode darse no ámbito privado ou no público, e adoptar distintas formas, violencia física, psi-
colóxica, sexual, económica... e todas elas forman parte dunha mesma lóxica: manter a subordina-
ción feminina e o privilexio masculino. 

Que sabemos da violencia machista na cidade de Ferrol?

01. QUE NOS DIN OS DATOS? 
Cal é a realidade a nivel provincial? 

A CORUÑA

Entre os anos 2003 e 2021 foron asasinadas na provincia da Coruña un total de 23 mulleres. 
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Que sucede no Partido Xudicial de Ferrol? 

• 2478 denuncias por violencia de xénero entre 2012 e 2021. 
• 874 ordes de protección entre 2012 e 2021. 
• A maioría das ordes de protección son incoadas polas propias mulleres.
• O 84,78% dos condenados por violencia de xénero no Partido Xudicial son españois. 

Que é o sistema VIOGEN? 

VioGén é un sistema de seguimento integral e intervención integral – con acompañamento na-
cional para a interposta da denuncia pertinente por parte da muller- de casos de violencia de 
xénero. Desde xaneiro de 2021 o Concello de Ferrol conta con este servizo de atención telefónica 
24h/365 días.  

• Na actualidade o servizo de VIOGEN atende a 45 mulleres. Todas elas formalizaron unha de-
nuncia contra o seu agresor.

Que sabemos da casa de acollida?

• Conta con 15 prazas, 13 adultas e 2 berces. 
• O tempo máximo de estancia é de 6 meses, 3 meses + 3 meses de prórroga. 
• Da cobertura a mancomunidade que integra aos seguintes concellos: Ferrol, Ortigueira, 

Fene, Neda, Ares, Valdoviño, Mugardos, Cabanas e Cedeira. Nestes momentos estase traba-
llando no servizo de atención ambulatoria e na ficha de criterios de derivación de cada caso.  
Igualmente, a cobertura é de ámbito nacional, xa que pode chegar a calquera caso derivado 
doutro lugar do Estado. 

• No ano 2021 ampliouse o persoal da Casa de Acollida. Conta con seguinte persoal a tempo 
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completo: directora, 6 auxiliares, educadora e traballadora social. A psicóloga e avogada do 
CIM atenden 1 día por semana. 

• O persoal técnico da casa ten dispoñibilidade para a valoración de acceso durante as 24 horas.
• A nivel municipal existe un protocolo de intervención que debería ser revisado pola Mesa 

Local de Coordinación, activa desde o ano 2020. 

No Concello de Ferrol existen recursos para facerlle fronte á violencia machista, precísase 
unha maior coordinación e reforzar os servizos de atención 24h/365.

02. QUE NOS DI O PERSOAL TÉCNICO TÉCNICO – POLÍTICO, 
AXENTES SOCIAIS, MULLERES E TECIDO FEMINISTA?
Como vemos o traballo dos diferentes recursos que existen na cidade?

O Centro de Información ás Mulleres (CIM) -  Rúa Lugo, 56.

• Xoga un papel fundamental na loita contra a violencia de machista a nivel local, pero precisa 
maior difusión do seu traballo.

• O ámbito xeográfico que atende é demasiado amplo en relación aos recursos humanos cos 
que conta. 

• Existe unha boa coordinación entre o CIM e a casa de acollida, pero bótase en falta con outras 
áreas técnicas municipais. 

• Considérase a posibilidade de establecer convenios que dean apoio ao recurso, como o que 
existe entre o Colexio de Avogacía e a UDC – e outras universidades- ; ou unha maior coordi-
nación co ciclo de Promoción da Igualdade de Xénero. 

• É necesario facer labor preventivo coa mocidade, para o que sería interesante contar cunha 
figura de axente de igualdade. 

• O servizo de emprego carece de programas específicos para vítimas de violencia machista.
• Poucas denuncias tramítanse de oficio pero non chegan a formalizarse, o que requiriría un 

maior acompañamento das vítimas e o asesoramento da avogacía de oficio. 

A Casa de Acollida ...

• Existe un descoñecemento por parte da poboación sobre como se pode acceder a este recur-
so, bótase en falla máis información. 

• Considérase necesario abordar o traballo na casa desde un enfoque integral e respectuoso 
coas diferenzas culturais. 

• Hai que favorecer o tempo de lecer das mulleres que están no recurso, como unha pata máis 
do seu proceso de recuperación. 

• Requírese maior coordinación co centro de emprego municipal. 
• Hai que dar alternativa para aquelas mulleres que non poden acceder ao recurso, hai dificul-

tades para acceder á vivenda pública.



Diagnose do III Plan de Igualdade do Concello de Ferrol 

58

• Faltan espazos de conciliación para as mulleres que están na Casa de Acollida (tamén para as 
usuarias do CIM).

Como traballa o persoal técnico?

• Requírese formación especializada en igualdade de xénero e atención á violencia machista 
nos distintos departamentos, e particularmente, para a Policía Local que leva o sistema VIO-
GEN. Especialmente demándase formación centrada en recursos e equipamentos municipais 
para mulleres en situación de violencia (CIM, Casa de Acollida...). E actualizar a formación do 
equipo profesional da casa de acollida.  

• Mellorar a coordinación de VIOGEN con áreas municipais que deben darlle resposta á aten-
ción ás vítimas de violencia de machista, como é o caso de Urbanismo. 

• Hai que mellorar a coordinación entre a Policía Local e Policía Nacional na cidade, e entre pa-
trimonio, VIOGEN e o CIM.

• Cando se tramitan denuncias por violencia machista falta obxectividade no seu tratamento. 
• É prioritario crear un proceso de atención pautado para o momento de despois da denuncia. 
• O desgaste emocional que supón traballar con casos de violencia é unha realidade entre as 

traballadoras da casa de acollida.

Que necesidades se formulan na Mesa interinstitucional de coordinación de vio-
lencia de xénero?

• Evidénciase a necesidade de elaborar unha diagnose de necesidades e problemáticas da 
mesa, para despois formular un protocolo de coordinación e de actuación en caso de violencia 
machista.

• VioGen precisa estar na mesa, é necesario contar coa súa voz, xa que forman parte da rede de 
recursos especializados; de feito é o primeiro recurso que traballa coas mulleres en moitas 
ocasións. 

• Precísase dalle o feedback o traballo da mesa, sempre devolver a acta cos acordos e os temas 
falados. 

• Tratar de incorporar algunha entidade ou asociación que traballe coas mulleres do rural, bóta-
se en falta esta mirada.

Que sucede coas mulleres en situación de violencia machista?

• Habitualmente, á violencia machista engádenselle outras situacións de vulnerabilidade e/ou 
exclusión social.   

• Ultimamente, chegan máis casos de mulleres novas, entre 18 e 20 anos. 
• Entre as vítimas que se atende hai mulleres inmigrantes e tamén chegadas doutras localida-

des da comarca. 
• Hai que facilitar un espazo coidado para que as mulleres poidan falar e  requírense o acompa-

ñamento e atención a menores. 
• Apúntase á necesidade de atender á interseccionalidade ou dicriminacións múltiples (pro-

blemas de vivenda, desemprego, inmigrantes...) das mulleres en situación de violencia.  
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• Desenvolveuse un traballo para incorporar as vítimas de violencia de xénero como benefi-
ciarias das axudas municipais con carácter prioritario, fundamentalmente nas axudas a nivel 
educativo. 

• Sería necesario contar cunha asesoría terapéutica para as mulleres en situación de violencia 
machista, coordinada con programas de terapia familiar. 

• Hai unha falta acceso a formación para mulleres en situación de violencia machista con datas 
flexibles.

• Falta de adaptación real de reserva de prazas nos centros educativos para fillas/os de mulleres 
en situación de violencia cerca dos seus domicilios (unha vez saian do recurso).

Cal é a visión xeral sobre a violencia machista na cidade?

• Existe unha tendencia a identificar a violencia machista coa violencia física, deixando a un 
lado outras formas.

• Hai que poñer atención á prevención entre a poboación máis nova, situando o foco na violen-
cia sexual e no consumo de pornografía.  

•  Hai que evitar pór en dúbida o relato das vítimas de violencia machista. Unha cuestión impor-
tante a este respecto é a necesidade de que cando unha muller accede a poñer unha denuncia 
de violencia de xénero, o relato comece unha vez chegado o/a avogado/a de oficio.

• Na cidade existe moita transfobia que require dun traballo preventivo con información e for-
mación á cidadanía. 

• Bótanse en falta máis actividades de carácter feminista. 

Sentimos a cidade como un espazo seguro?

• Necesidade de contar con espazos seguros para as mulleres na cidade e analizar zonas mal 
iluminadas ou que xeran inseguridade. 

• Puntos específicos nos que poñer atención: túneles de Recimil; espazos próximos ás estacións 
de tren e bus; no túnel Gándara-Caranza e na zona da Malata, porque a zona deportiva é un 
espazo moi illado. 

A violencia machista require dunha resposta integral e coordinada, que integre ás 
distintas áreas profesionais e tamén outros axentes sociais da cidade. 
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03. EN QUE MEDIDA A COVID IMPACTOU NESTE TEMA? 
Como afectou aos servizos e recursos?

• Trouxo lentitude ao traballo complicando a situación das mulleres e das súas crianzas. 
• A falta de atención presencial supuxo unha vulneración de dereitos, podendo darse casos de 

desatención. 

Que repercusión tivo para as mulleres?

• As medidas sanitarias aumentaron o illamento.
• A dixitalización acelerada de moitos servizos orixinou problemas de accesibilidade para moi-

tas mulleres, especialmente das máis maiores (fenda dixital de xénero). 
• Precarizou máis a situación das mulleres inmigrantes.
• Agravou a convivencia nos fogares onde existían unha situación de violencia machista.

A Covid-19 tivo un impacto negativo e condicionou a prestación de servizos e a atención 
nos recursos contra a violencia machista.

 04. GRANDES NECESIDADES E PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS

·  O reto é mellorar a formación e coordinación nas áreas municipais e reforzar os 
servizos de atención 24/365, atendendo ao desgaste emocional das equipas 
que interveñen directamente ante situacións de violencia machista. 

·  É importante abordar a violencia machista desde un enfoque holístico, 
tanto na prevención como na atención e ampliar a participación na mesa de 
coordinación dando entrada ao equipo de Viogén. 

·  Resulta imprescindible crear espazos coidados para as mulleres en situación 
de violencia e as súas crianzas. 
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