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INTRODUCIÓN

Neste momento, maio de 2022, remata o proceso de avaliación do que foi o
terceiro Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do
Concello de San Sadurniño, proceso iniciado no mes de febreiro de 2022
baixo a colaboración de Femlegal e o Concello de San Sadurniño. O plan
avaliado tivo unha vixencia de dous anos, é dicir, levaba apenas un ano en
proceso de caducidade.

Esta avaliación versa sobre un período atravesado por dúas circunstancias
importantes que afectaron de xeito directo á consecuención dos seus
resultados: a primeira, como é evidente, pola pandemia da COVID-19 que
mudou traballos, tempos, formas de proceder no público e no privado…,
que afectaron de xeito especial á igualdade entre homes e mulleres,
persoas que vivíamos inmersas nunha sociedade que lle daba as costas
aos coidados, á saúde mental, á importancia dos saberes persoais, unha
sociedade máis individualista que non valoraba máis que o económico e a
importancia do beneficio. De repente nos vimos confinadas e confinados,
sen saír á rúa, cuestionando os espazos, os corpos, os grupos sociais e as
normas. Cobrou máis importancia o contorno máis próximo, o círculo social
máis íntimo, e as reunións e actividades colectivas relativizáronse ata o
extremo. En segundo lugar, a coincidencia nun dos tramos avaliados do
permiso de excedencia e baixa por incapacidade temporal da Axente de
Igualdade durante os anos 2019 e 2020, e a non substitución desa figura
profesional tamén influíu de xeito directo nas carencias e na obtención dos
resultados do plan, que, aínda con todo, tivo un cumprimento meritorio.

Este foi o contorno da metade do plan que estamos a analizar. Aínda así,
como se verá a continuación, e cando menos de xeito cuantitativo, a
participación foi maioritaria, ao igual que a execución da gran maioría das
actividades e actuacións.

3



CONTEXTO ACTUAL

San Sadurniño está situado ao norte de Galicia e da provincia da Coruña, dentro da
comarca de Ferrolterra. Ten unha superficie de 99’86 quilómetros cadrados, sete
parroquias e o número de habitantes é de 2.812 (Datos INE a 1 de xaneiro de 2021[2])
distribuídos nun total de 227 entidades de poboación. Limita ao norte cos concellos de
Valdoviño e Moeche, ao sur co da Capela e As Pontes, ao leste con Moeche e As
Somozas e ao oeste cos municipios de Narón e Neda.

Dentro da tendencia á baixada poboacional, os anos 2020 e 2021 rexistraron
incrementos notables no número de habitantes que se relacionan con movementos
migratorios dentro da comarca a raíz da pandemia da COVID-19. De feito, San
Sadurniño foi un dos nove municipios de Ferrolterra e o Eume que ganou poboación: 28
máis a 1 de xaneiro de 2021 (datos oficiais do INE) e previsión de que a 1 de xaneiro de
2022 a cifra se incremente noutras 54 persoas, alcanzando os 2.866 habitantes.
San Sadurniño é un caso típico de concello rural próximo a un polo industrial. As
oportunidades laborais dos estaleiros e da industria auxiliar provocaron un éxodo
constante que se fixo máis acusado anos 60-70 do século pasado. De feito, en 1960 o
concello alcanzaba preto dos 6.000 habitantes e tan só dez anos despois xa baixaba dos
5.000. A partir de 1980 o descenso poboacional vaise estabilizando pouco a pouco. A
migración a Ferrol e, sobre todo, a Narón xa non son as principais causas da perda de
habitantes, senón máis ben unha natalidade que non é capaz de compensar as
defuncións. 

Para saber de que se vive en San Sadurniño o mellor é atender aos datos de afiliación á
Seguridade Social. Dun total de 1.001 persoas afiliadas (IGE, setembro 2021): 593
traballando en servizos, 174 na industria, 110 na gandeiría, a agricultura ou o mar e, por
último, 116 na construción (non hai datos sobre a afiliación das 8 restantes). No territorio
hai 253 empresas, case un 80% delas coa condición xurídica de “persoa física” -
autónomas e autónomos-, mentres que o Instituto Galego de Estatística só cita dúas
sociedades anónimas, 30 de responsabilidade limitada, tres cooperativas e unha vintena
con fórmulas xurídicas distintas das anteriores. Os números veñen ratificar a tendencia
histórica vivida por San Sadurniño nos últimos 40 anos, cun progresivo abandono do
sector primario -acompañado tamén dunha maior especialización- que trasvasou a
actividade da poboación en idade de traballar primeiro cara á industria e a construción e,
andando o tempo, cara aos servizos. Unha circunstancia que en tempos de crise do
2008-2012 tamén provocou que o desemprego se cebase especialmente con estas
últimas actividades. Porén, San Sadurniño segue contando cunha importante actividade 
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primaria. Malia o incremento da gandería para carne nos últimos anos, no territorio
mantense a produción leiteira para a venda á industria, acompañada de iniciativas para a
súa primeira transformación en queixos, requeixo ou leite do día. Os datos do IGE de
2020 falan de 141 explotacións gandeiras de vacún con 2.876 cabezas: 787 en
muxidura, 978 fóra de produción e 626 fóra de produción. O resto de bovinos -xatos e
nais para carne, principalmente- situáronse nese ano nos 1.111 exemplares. Por outra
banda tamén destaca a extracción de madeira, posto que San Sadurniño conta cun total
de 6.579 hectáreas de superficie forestal (o 66,4% do territorio). O sector xera arredor de
250 empregos directos entre madeiristas, comercialización e tamén transformación,
concentrados principalmente na planta de fabricación de taboleiro de INTASA. Sen saír
do sector primario, San Sadurniño tamén se converteu en referente da produción de flor
e planta ornamental con tres viveiros que, alomenos nun dos casos, exportan a varios
países do mundo. Outras actividades que se desenvolven no concello son a fabricación
de estruturas metálicas, a carpintaría, a reparación e venda de vehículos, a panificación,
a construción e rehabilitación de vivendas, a hostalaría, o comercio polo miúdo ou a
prestación de servizos. Cómpre reseñar, por último, que o concello é tamén produtor de
enerxía. No Forgoselo, ao longo do cordal Naraío-Igrexafeita, atópase un parque eólico
propiedade de Iberdrola que ten instaladas 37 turbinas cunha potencia nominal total de
24.420 kW.
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RECURSOS, SERVIZOS E INFRAESTRUCTURAS 
EXISTENTES.

SERVIZOS BÁSICOS DE SAÚDE
No Concello de San Sadurniño existe un Centro de Saúde, situado na parroquia de San
Sadurniño, a carón da Casa da Cultura Municipal:
CENTRO DE SAÚDE DE SAN SADURNIÑO:
o    Ano de construción: 1997
o    Enderezo: Marqués de Figueroa, 9, San Sadurniño, 15560
o    Teléfonos de Cita Previa: 981490463
o    Servizos Básicos:
o   Medicina xeral
o   Pediatría
o   Extracción Periférica
o    Urxencias: punto de atención continuada (PAC)
o    Servizos Administrativos

SERVIZOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
No termo municipal non hai servizos sanitarios especializados. Por este motivo os
habitantes de San Sadurniño pertencen á área hospitalaria de Ferrol, e é aí onde
obteñen o resto de servizos:
Servizos especiais:
o    Orientación familiar
o    Saúde mental
Servizos hospitalarios:
o    Complexo hospitalario Arquitecto Marcide - Profesor Novoa Santos, de Ferrol
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OUTROS SERVIZOS SANITARIOS DE CARÁCTER PRIVADO 
No concello existen os seguintes establecementos privados:
o    1 farmacia
o    2 clínicas dentais
o    3 clínicas de fisioterapia
o    1 clínica de podoloxía

SERVIZOS DE ATENCIÓN SOCIAL
1 Centro de día para persoas maiores:
o    Localización: San Sadurniño, na estrada Ferrol-Ortigueira
o    Apertura: 2010
o    Número de prazas: 40
1 residencia privada de persoas maiores:
o    Localización: San Sadurniño, lugar de Silvalonga
o    Apertura: 2009
o    Número de prazas: 25



SERVIZOS DE ATENCIÓN Á INFANCIA
1 Escola Infantil Municipal A Rolada:
o    Localización: San Sadurniño, na estrada Ferrol-Ortigueira, O Casal 16 A
o    Apertura: Febreiro 2015
Número de prazas: 38

INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS

o    1 Centro integrado de educación infantil e primaria, situado na Avenida Marqués de
Figueroa.
o    1 Centro de Educación Secundaria Obrigatoria, situado ao carón do CEIP.
Estes centros dan servizo a uns 300 cativos e cativas de San Sadurniño, pero tamén de
concellos veciños como son Narón e Moeche. O resto dos niveis educativos non se
poden cursar en San Sadurniño, tendo que desprazarse o alumnado a outros concellos
limítrofes.
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INFRAESTRUTURAS RECREATIVAS E DEPORTIVAS

Áreas verdes e recreativas
Todas as parroquias de San Sadurniño contan, polo menos, cunha área recreativa, onde
os veciños e veciñas poidan gozar de momentos de lecer e descanso nun contorno
natural. A maioría delas dispoñen de área con céspede, bancos e grellas.

Infraestruturas deportivas
o    Pavillón polideportivo de San Sadurniño, situado no recinto do Colexio público.
o    Ximnasio municipal, situado no recinto do Colexio público.
o    Pista polideportiva, situada no recinto do Colexio público.
o    Campo de fútbol municipal dos Currás, na parroquia de San Sadurniño.
o    Piscina municipal descuberta, situada no recinto do campo de fútbol dos Currás.
o    Campo de fútbol Nicasio Pita, na parroquia de Santa Mariña do Monte.
o    Campo de fútbol de Naraío, pertencente ao Club de fútbol de Naraío.
o    Pista polideportiva de Naraío, pertencente ao Club de fútbol de Naraío.
o    Pista polideportiva, situada no recinto do local social de Lamas.
o    Pista polideportiva, situada no recinto da antiga escola unitaria do Camiño Arriba, da
parroquia de Lamas.
o    Pista polideportiva, situada no recinto do local social de Santa Mariña do Monte.
o    Pista polideportiva, situada no recinto do local social de Bardaos.
o    Pista polideportiva, situada no recinto do local social de Igrexafeita.



INFRAESTRUTURAS CULTURAIS

o    Casa da Cultura, situada na Avenida Marqués de Figueroa ao carón do Centro de
Saúde. Conta cunha sala de exposicións, un salón de actos de 120 prazas, unha aula de
ordenadores e unha aula da Rede Cemit. 
o    Biblioteca pública, situada no mesmo edificio da Casa da Cultura. Conta cunha zona
de lectura xeral, e outra destinada ao público infantil.
o    Casa da Xuventude, situada na Avenida Marqués de Figueroa en fronte á Casa da
Cultura. Conta con dúas salas abertas equipadas na primeira e dúas salas insonorizadas
na planta baixa.
o    Centros cívicos ou locais sociais parroquiais: existen 9 locais. Hai un local nas 7
parroquias do Concello, agás en Lamas e Ferreira. Ámbalas dúas parroquias contan con
dous locais sociais, un no Camiño Arriba, en Lamas, e outro en Ferreira de Arriba. Estes
locais están xestionados polas entidades veciñais, e tamén acollen cursos e actividades
culturais e lúdicas organizadas polos servizos municipais.
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ENFOQUES 
METODOLÓXICOS

DEREITOS  HUMANOS

PERSPECTIVA DE XÉNERO

METODOLOXÍA EMPREGADA

Incorporar a perspectiva de xénero ás
accións municipais é importante porque
todas as políticas que implemente o
goberno local teñan impacto na vida de
mulleres e homes dunha maneira ou
outra. Por mor das diferenzas
económicas e sociais entre homes e
mulleres, as consecuencias das
políticas, intencionais ou non, a miúdo
varían segundo o xénero. Só a través
dunha análise de xénero pódense facer
evidentes estas diferenzas e pódense
deseñar solucións. 

Céntrase nos grupos de poboación que
son obxecto dunha maior marxinación,
exclusión e discriminación. Este enfoque
a miúdo require unha análise das
normas de xénero, das diferentes formas
de discriminación e dos desequilibrios de
poder para garantir que as intervencións
cheguen aos segmentos máis
marxinados da poboación. E sobre todo
que as políticas, programas e
intervencións sexan garantes de dereitos
para todas as persoas. É un instrumento
metodolóxico que usa o discurso da
teoría constitucional e internacional dos
dereitos humanos, pero que á vez
incorpora unha dimensión política na
análise.
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INTERSECCIONALIDADE

Empeza coa premisa que a xente vive
identidades múltiples, formadas por varias
capas, que se derivan das relacións
sociais, a historia e a opresión das
estruturas do poder. As persoas pertencen
a máis dunha comunidade ao mesmo
tempo e poden experimentar opresións e
privilexios de maneira simultánea. A análise
interseccional ten como obxectivo revelar
as variadas identidades, expoñer os
diferentes tipos de discriminación e
desvantaxe que se dan como consecuencia
da combinación de identidades. Busca
evidenciar as discriminacións múltiples e
abordar as formas en que o patriarcado, o
racismo, a opresión de clase e outros
sistemas de discriminación crean
desigualdades que estruturan as posicións
relativas das persoas. Pon en
consideración os contextos históricos,
sociais e políticos e tamén recoñece
experiencias individuais únicas que resultan
da conxunción de diferentes tipos de
identidades. Ademais fai que as políticas
públicas e as prácticas institucionais sexan
integrais cando teñen en conta esta
perspectiva. Por tanto, a perspectiva
interseccional serve para dar visibilidade
aos desequilibrios de xénero existentes
(diferentes situacións e condicións de vida
de mulleres e homes) en interrelación con
outras discriminacións múltiples (sexan
debidas na súa orixe, relixión, opción
sexual, posición ideolóxica, condición
económica, discapacidade, etc.).



METODOLOXÍA PROPIAMENTE DITA
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A metodoloxía empregada para a realización desta avaliación descansou sobre dous
piares fundamentais:
-       a consulta directa e as fontes de información primaria,
-       a importancia do grupo e a consulta colectiva.

Realizouse unha metodoloxía de avaliación consensuada co departamento de igualdade
do concello coa finalidade de comprobar, por un lado, o cumprimento e execución das
actuacións propostas no Plan de igualdade e segundo o cronograma establecido. E
doutro, a avaliación sobre os resultados obtidos polas accións realizadas a través dos
elementos propostos. Establecéronse dúas liñas de traballo: 1) seguimentos
propiamente das actuacións e dos resultados obtidos. 2) seguimento do orzamento
destinado ou invertido, na medida da súa dispoñibilidade. 

Ao finalizar, elaborouse un informe que incluía:
·      A porcentaxe das actuacións executadas segundo o cronograma.
·      Valoración cualitativa das actuacións realizadas.
·      Valoración cualitativa da documentación presentada para acreditar a acción
realizada.
·      Análise de xénero das actuacións máis importantes realizadas, segundo se acorde
coa unidade ou concellaría de igualdade e normalización lingüística.
Na primeira fase de avaliación, na preparación de proceso, procedeuse a estudar os
documentos principais obrantes neste concello (de carácter oficial) para comparalos
coas áreas e accións propostas no plan e así, en fases posteriores, realizouse unha
avaliacion exhaustiva, cuantitativa e cualitativamente, con base na información obrante
nos diferentes rexistros e departamentos técnicos, baixo unha análise rigurosa,
valorativa e obxectiva. Estudáronse tanto fontes de carácter primario, como secundario,
así como entrevistas a axentes clave e outras fontes presentes na sociedade e de
recente elaboración. Elaborouse un documento de conclusións previo á documentación
oficial da avaliación.

Colectivos analizados de xeito directo: 
·      persoal técnico municipal encargado ou responsable da execución das actuacións.
·      Persoal político do Concello de San Sadurniño vixente no momento de execución do
III Plan.
·      Posto da Garda Civil de San Sadurniño.
·      Centro de día de San Sadurniño
·      Asociación Veciñal Xuntanza de Lamas
·      Asociación Cultural  Brío



ANÁLISE CUANTITATIVA E CUALITATIVA 
DO NIVEL DE EXECUCIÓN POR LIÑAS 
ESTRATÉXICAS

O obxectivo da avaliación do III Plan de Igualdade era coñecer o grao de cumprimento
do mesmo, dos obxectivos formulados, e analizar en que medida se acadou o
planificado, así como valorar a necesidade de novas accións a incluír no vindeiro IV Plan
de Igualdade, así como valorar o estudo da efectividade e o impacto das accións levadas
a cabo durante o período que o comprende. Ademais, non debemos esquecer que a
transparencia e a rendición de contas son indispensables cando se trata da xestión
pública.

En primeiro lugar, destacar que a información da que parte o III Plan de Igualdade de
Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de San Sadurniño ten unha certa
antigüidade. Resultou complicado poder chegar a parte da información que, ou ben
serviu de base para a elaboración, ou ben debería servir para avaliar a consecución de
obxectivos do Plan. En segundo lugar, sinalar que as accións do documento carecen de
indicadores de xénero obxectivamente verificables, cuantificados e numerados, coa súa
temporalización/cronograma, ou tampouco se parte dunha liña de base de información, a
modo de liña de partida. E en terceiro lugar, o III Plan de igualdade tamén carece de
resultados esperados, o que complicou o traballo de avaliación. Polo tanto, por todos
estos motivos, a avaliación centrouse exclusivamente no grao de cumprimento dos
obxectivos propostos, e no grao de execución das medidas propostas. O equipo
responsable da avaliación estableceu os seus propios criterios con base nas
experiencias previas e na profesionalidade adquirida para poder levar a cabo unha
avaliación en óptimas condicións.

Mainstreaming de xénero na administración local.

O obxectivo xeral desta liña era “Integrar a Igualdade de
Oportunidades na administración municipal”, a través de varios
obxectivos operativos:
- promover a diversificación, a busca e a optimización dos recursos
no desenvolvemento de políticas de igualdade.
- Integración da perspectiva de xénero de forma transversal en
toda as áreas municipais.
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- Establecer unha estratexia de coordinación interdepartamental, así como de coordinación
coas entidades e asociacións que operan no territorio para a implementación da perspectiva
de xénero e a programación de accións conxuntas.
- Dotar dunha maior visibilidade á política local de igualdade mediante a posta en marcha dun
plan de difusión e comunicación.
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- Potenciar entre o movemento asociativo a integración da perspectiva de xénero para lograr
un maior equilibrio na representación de mulleres e homes.
- Acadar un maior coñecemento sobre a situación da igualdade no Concello de San
Sadurniño, mediante a recollida e análise da información, para poder realizar melloras na
aplicación de políticas de igualdade.

Valoración cualitativa:
Aínda que o terceiro (na súa segunda parte) e o quinto dos obxectivos operativos están
afastados do obxectivo xeral e son máis propios de liñas relativas á participación social, o
resto dos mesmos están plenamente acordes coa súa definición. A principal fenda que se
pode destacar é a non asignación de orzamento para ningunha das accións, así como a
indefinición dos recursos. Malia isto, e obviando esta premisa, a pesares de ser unha
cuestión importante, o cumprimento desta liña rolda o 50%, porcentualmente algo por riba da
media do III Plan. Destácase, en positivo, a procura de novos recursos e a dotación de maior
visibilidade á política local de Igualdade mediante a súa difusión e comunicación (tanto en
redes sociais como a través do Novas), e do lado contrario, a estratexia de mellora da
coordinación interdepartamental, que será unha das propostas para o vindeiro Plan. Non se
pode levar a cabo unha estratexia sen unha comisión interdepartamental que vaia máis aló
da propia Mesa Local contra a Violencia, xa que as áreas necesarias son moitas máis.
Ademáis, a propia comisión de seguimento será unha ferramenta fundamental para o
seguimento do Plan e a rendición de contas, a recompilación de fontes de verificación e a
corrección de áreas ou liñas que se vaian desviando conforme avanza o Plan, como foi no
actual plan a irrupción da pandemia nas nosas vidas.

En calquera caso, a valoración desta liña é positiva, destacando varias áreas de mellora tales
como a asignación de recursos, a coordinación interdepartamental para lograr unha
verdadeira integración da Perspectiva de Xénero no ámbito do Concello, potenciar a
visibilidade das accións do Plan, realizar unha mellor recollida da información, co
establecemento da obriga da desagregación por sexo dos datos recollidos en calquera tipo
de informe de calquera área municipal e a formación en Igualdade do persoal técnico-político
como proposta que favorecerá a consecución do obxectivo de mainstreaming de xeito
fundamental.
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Valoración cuantitativa:
Cumprimento desta liña estratéxica: 50%.



O obxectivo xeral desta liña era a “Participación sociocomunitaria,
benestar e calidade de vida”, a través dos seguintes obxectivos
operativos:
-       favorecer unha maior participación de mulleres e homes nas
actividades culturais organizadas dende o concello.
-       Apoiar as iniciativas culturais e deportivas organizadas polo
tecido asociativo e promovidas dende unha perspectiva de xénero.
-       Favorecer unha maior participación de mulleres e homes nas
actividades deportivas organizadas dende o concello.

Participación sociocomunitaria, benestar e calidade de 
vida.
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-       Promover o deporte feminino e favorecer a apertura das disciplinas deportivas ás
mulleres, mediante o desenvolvemento de programas específicos en todas as etapas da vida
e en todos os niveis.
-       Fomentar o igual acceso ás instalacións e actividades culturais e deportivas de mulleres
e homes, evitando accións con sesgo de xénero.
-       Potenciar iniciativas de coordinación entre o tecido asociativo local para a definición de
acción conxuntas e o fomento da igualdade de xénero.
-       Favorecer a participación activa e equitativa das mulleres na vida social e política e a
promoción do asociacionismo.
-       Favorecer a promoción de hábitos de vida saudables, a prevención de doenzas, e a
mellora das condicións físicas das persoas da terceira idade dende unha perspectiva de
xénero.
-       Visibilizar o traballo dos servizos sociais comunitarios e mellora e/ou ampliación dos
servizos e recursos que se ofertan de cara a profesionalizar a asistencia e liberar ás familias
de determinadas tarefas.
-       Favorecer a inclusión social daqueles colectivos que se atopan nunha situación de
maior vulnerabilidade.

-Valoración cualitativa:
A maioría das accións son tremendamente oportunas para o obxectivo xeral que se pretende
e, en contraprestación coa liña anterior, teñen asignado un orzamento cando menos
apropiado. Todas tiveron unha alta participación, agás as planificadas durante o pandémico
ano 2020, que trastocou calquera tipo de programación e que aínda así fixo que as actuacións
se levaran a cabo nun 40%. Cabe destacar a alta implicación das áreas municipais
involucradas para que esto fora así e a importancia que tivo a implicación do concello nas
actividades culturais e artísticas que fomentaban a visibilidade das mulleres artistas. Ainda así,
pódense establecer como áreas de mellora a definición de liñas de base para coñecer os
puntos de partida e definir máis claramente cal é a estratexia máis axeitada para a integración
da perspectiva de xénero no ámbito cultural e deportivo e no desenvolvemento da
programación por parte do tecido asociativo.
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-Valoración cuantitativa:
Cumprimento desta liña estratéxica: 40%.



O obxectivo xeral desta liña era “Promover as condicións para unha
igualdade real e efectiva entre mulleres e homes no acceso ao
mercado de traballo, á formación, e na conciliación da vida familiar
e persoal”, a través dos obxectivos operativos que se nomina:
-       promover a diversificación económica local, o emprendemento
e unha mellora das posibilidades de empregabilidade das mulleres.
-       Apoiar e fortalecer as iniciativas empresariais desenvoltas por
mulleres.

Emprego, formación, corresponsabilidade e conciliación 
da vida familiar e persoal.
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-       Apoiar e fortalecer as iniciativas empresariais desenvoltas por mulleres.
-       Mellora da formación e cualificación das mulleres do concello con escasa formación
regrada.
-       Favorecer a conciliación da vida laboral, familiar e persoal da poboación de San
Sadurniño e unha mellora na dotación de recursos municipais.
-       Seguir incidindo no acceso ás NTIC da poboación en xeral, e de forma especial das
mulleres, a través da aula da rede CEMIT.

-Valoración cualitativa:
Nesta ocasión maniféstase a idea de que as accións establecidas son as axeitadas para un
correcto resultado dos obxectivos operativos. Ben é certo que é a liña de menor execución,
xunto coa seguinte, a número 4, que se viron afectadas pola situación provocada pola
pandemia. Durante toda a análise planeou a idea de que esta área, vencellada ao emprego,
está definida, ademáis de pola etapa que nos tocou vivir, por unha circunstancia demográfica
como é a media de idade poboacional do municipio. O autoemprego non é posible, ou cando
menos se dificulta enormemente, ou simplemente non se plantexa como unha resposta ás
necesidades, cando a maioría das mulleres superan os 65 anos de idade. Falar de diversidade
económica, emprendemento, apoio de novas iniciativas empresariais ou mellora da
cualificación ten que ser redifinido cara a actividades que teñan en conta esta variable de
idade, para acadar o obxectivo xeral que se propón nesta área. 



17

-Valoración cuantitativa:
Cumprimento desta liña estratéxica: 30%.



-Valoración cualitativa:
Non se define a participación, é dicir, defínese o obxectivo en función dunha participación que
non se fai con detalle ou con escasa concreción. Isto fai complicado avaliar cada unha das
accións, pola propia redacción das medidas e tamén pola falta de indicadores obxectivamente
verificables. Tampouco sabemos de que situación partimos para analizar se se promoveu ese
cambio ou non. Ademais, temos que ter en conta, particularmente neste obxectivo, que foi
definido para un período de dous anos no que un deles foi atravesado pola pandemia da
COVID-19 que afectou particularmente ao mundo da educación e ao seu traballo conxunto..
Tamen é importante saber que moitos dos obxectivos operativos (1/3) foron definidos en
función da participación da ANPA do CPI, ANPA inexistente, o que fixo que a execución da
maioría das accións fose nula ou que se dificultase enormemente a participación directa das
familias ou co centro educativo.

Valoración cuantitativa:  
Cumprimento desta liña estratéxica: 20%. 

O obxectivo xeral desta liña era “Promover cambios socio-culturais
a través da educación para a Igualdade”, a través dun único
obxectivo operativo, a continuación do traballo no desenvolvemento
dunha educación para a igualdade, motivando a participación de
menores, das familias e da poboación xuvenil.

Educación en igualdade
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-Valoración cualitativa:
A definición destas accions ten un problema principal o cal é a falta de orzamento e de persoal
especializado asignado. Era demasiado ambiciosa para o que se pretendía facer, tendo en
conta que se quería implementar con recursos propios. Non obstante, o obxectivo xeral é
certamente ben importante como para mantelo no IV Plan, redefinindo o plan operativo e a
asignación de recursos. Sería importante tamén saber de que situación partimos para saber 
 que temos que mellorar. Non obstante, hai que destacar dúas áreas que tiveron un
comportamento exemplar durante esta difícil execución: a concentración dos servizos de
proximidade e o desenvolvemento dos servizos públicos e o cumplimento da normativa por
parte do persoal técnico do concello, que garantía a igualdade de oportunidades e a non
discriminación para as persoas máis vulnerables.

Valoración cuantitativa: 
Cumprimento desta liña estratéxica: 50%.

O obxectivo xeral desta liña era “Mellorar o entorno, as
infraestruturas e os equipamentos, convertendo o territorio
municipal nun contorno igualitario, sostible, confortable e
participativo”, a través de dous obxectivos operativos:
-       Deseño de estratexias para paliar os problemas de mobilidade
que afectan á poboación local, e especialmente ás mulleres.
-       Integración da perspectiva de xénero na planificación e
deseño do concello, mellorando a calidade de vida e creando
espazos accesibles.

Urbanismo, medio ambiente e mobilidade.
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-Valoración cualitativa:
Foi a área de maior execución, o cal, tendo en conta a complexidade da problemática a tratar
está xustificado plenamente. Aínda así, podería ter sido asignada con maiores recursos
económicos. Destacan as actividades de sensibilización coa poboación escolar, e para o
público en xeral, por exemplo, co gallo do 25N e o xermolo de colaboración entre as distintas
entidades que conforman a Mesa Local de coordinación Interinstitucional contra a Violencia de
Xénero, destacando a creación dun protocolo específico para menores deseñado polas
persoas integrantes da dita mesa: o “Protocolo de detección e actuación para a prevención de
Violencia de Xénero en menores”.

Valoración cuantitativa: 
Cumprimento desta liña estratéxica: 60 %.

O obxectivo xeral desta liña era continuar traballando na
erradicación da violencia de xénero, a través da sensibilización da
poboación, con accións de prevención e garantindo a eficacia e a
eficiencia na atención ás vítimas, a través de tres obxectivos
operativos:
-       Previr a Violencia de Xénero dende o ámbito educativo.
-       Sensibilizar e concienciar á poboación sobre a importancia da
prevención da violencia de xénero.
-       Garantir a atención e total protección ás mulleres en situación
de violencia de xénero.

Violencia de xénero.
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CONSIDERACIÓNS GLOBAIS E 
RECOMENDACIÓNS (EN CANTO 
A LIÑAS DE ACTIVIDADES).

O III Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes do Concello de San
Sadurniño foi certamente moi ambicioso. Foron numerosas as accións programadas e poucos
os recursos asignados para tan pouco tempo. Ademais, atravesando unha pandemia como a
da COVID-19 facíase máis necesario a atención a colectivos prioritarios.

Non obstante, saíron iniciativas moi loables que se ben non deu tempo a executar
debidamente perdurarán no tempo e outras que, aínda que levaban tempo exercéndose,
manteranse debido ao éxito acadado.

Como primeira consideración global, destacar a importancia de determinados postos
estratéxicos na administración nos que recae gran parte da responsabilidade das accións que
se poden enmarcar no vindeiro Plan e que se traducen en máis que probables membros da
comisión de seguimento e avaliación continua. Non obstante, deberían ter medidas de apoio e
recoñecemento (necesidades que se poden determinar no proceso de elaboración do IV Plan),
ademáis de poder elaborar unha sistematización ordenada dos recursos existentes, humanos
e materiais. Tratar de fuxir do funcionamento por compartimentos estancos, tanto a nivel
político como técnico, coa obriga e estrutura clara de coordinación, tanto dentro das áreas
como entre as diferentes áreas entre si o que no plan III dificultou a existencia dunha
verdadeira transversalidade de xénero.

En segundo lugar, non queda clara a obriga de actuar en todos os informes, memorias ou
xustificacións desagregando os datos por sexos, co cal, desde este informe, recomendamos
como ferramenta, por exemplo, dotarse dunha “Ordenanza pola Igualdade”.

En terceiro lugar, como recomendación de cara ao vindeiro plan, as asociacións  deberían ser
invitadas a participar non só das actividades que se executan nas súas sedes ou co seu
persoal socio, senón tamén no deseño e planificación destas, achegando experiencias e
bagaxe propia que se pode incorporar ao Plan municipal como riqueza e saber popular. Foron
moitos os exemplos que foron saíndo nas entrevistas con elas neste proceso de avaliación.

De cara ao fomento de emprego a análise deberá pasar por ter en conta a media de idade das
mulleres en San Sadurniño, xa que iso afecta directamente ao deseño das actividades, que se
poden diversificar tendo este aspecto en conta.
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Con respecto ao ámbito educativo, hai dúas liñas claras: fomentar a creación/funcionamento
dunha asociación de nais e pais que permita o deseño de actividades a tres bandas:
familias/concello/centro educativo, así como manter actividades e servizos como a Aldea de
Verán e a Escola Infantil, como recursos de conciliación.

Para finalizar, no eido da Violencia de Xénero deberase potenciar o eixo da coordinación:
potenciar o funcionamento e a coordinación das diferentes entidades que conforman a Mesa
Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero para así mellorar a
prevención e a atención a posibles vítimas da outra gran pandemia deste século: a violencia
machista.
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RECOMENDACIÓNS CARA O 
VINDEIRO PLAN...

CONCENTRACIÓN

Foi este un plan cheo de vicisitudes: a premura necesaria para a súa elaboración, unha
pandemia global, circunstancias de carácter extraordinario que afectaron á
dispoñibilidade do persoal responsable, novas formas de facer, de ser, de traballar…
Todo isto afectou á súa redacción e tamén aos resultados que se amosan nesta
avaliación. Aínda así, e tendo en conta todo iso, pode considerarse que, estimando o
plan na súa globalidade, o resultado é satisfactorio. Tivemos moitas dificultades para
poder avaliar de xeito obxectivo, debido principalmente á xeneralidade na súa redacción
pero tamén á falta de concreción de resultados esperados e indicadores obxectivamente
verificables, polo que en moitas das accións a perspectiva amosada se nutre de
percepcións, iso si, avaliadas por entrevistas e fontes de verificación documentais. De
todo este conxunto extráense toda unha serie de aprendizaxes que queremos amosar a
modo de conclusións e recomendacións de cara ao seguinte plan:
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Temos que ser quen de reducir e concentrar liñas de accións, con
accións máis directas e concretas. O feito de que sexan tan
numerosas nun período tan curto de tempo pode saturar e facer
perder o obxectivo final.

INDICADORES

Establecer resultados esperados e indicadores de xénero,
obxectivamente verificables e temporalizados. Resulta
fundamental para ter en conta se a acción vai polo bo camiño, é
dicir, avanza cara a unha sociedade máis igualitaria.

ORZAMENTO Asignar orzamento e recoñecer o traballo do persoal implicado,
visibilizando determinados perfís profesionais “ocultos”. Non se
pode traballar neste eido “sen custe adicional”, porque, ademais,
se converte nunha ferramenta de invisibilización do traballo
realizado e das persoas que o implementan. 



COMPROMISO
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Mellorar o compromiso e a implicación reais, establecendo
medidas expresas, para levar a cabo o vindeiro plan entre todas
as partes implicadas: técnicas, políticas, sociais e educativas. Por
exemplo, a través da sinatura dun compromiso de traballo nun
documento que reflicta o camiño a seguir. 

SEGUIMENTO

Establecer mecanismos de coordinación e seguimento periódicos,
tanto multisectoriais entre áreas, como no propio Departamento
de Servizos Sociais e Igualdade. A Comisión de Coordinación
será o elemento que aglutine e vele polo cumprimento desta
coordinación.

AVALIACIÓN

Crear un sistema de avaliación continua que permita saber o grao
de cumprimento do Plan en calquera momento, levado a cabo pola
Comisión de Seguimento.

COLECTIVOS

Contar para a validación das accións a executar cos colectivos e
coas propias asociacións e/ou colectivos informais, que sexan
partícipes do seu deseño e non só da súa execución.

FORMACIÓN

Imprescindible deseñar un plan de formación para o persoal
técnico e político da administración local e dos colectivos
culturais, veciñais ou deportivos, algo fundamental se
cremos nunha verdadeira transversalidade de xénero.




