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Araceli Bellas Castro 

Como Concelleira de Igualdade , teño a honra de presentar en nome do Goberno Municipal de San Sa-
durniño, o IV Plan de Igualdade para o noso Concello. 
 
Un documento que representa o firme compromiso de manter as políticas de igualdade como unha 
liña estratéxica central na acción de goberno. Dando continuidade a un modelo de gobernanza, do que 
podemos afirmar con orgullo, que o feminismo e a inclusión constitúen xa un sinal de identidade das 
nosas políticas municipais. Un modelo que contribuíu, sen dúbida, a impulsar medidas con elevada ca-
pacidade de transformación social e de impulso da calidade de vida no noso Concello.

 
 
Este IV Plan, implica unha ollada de futuro, que contén o conxunto de obxectivos e medidas que han 
ser a folla de ruta das políticas municipais de igualdade para os vindeiros catro anos. Destacando entre 
deles o compromiso de avanzar cara a transversalización e expansión da perspectiva de xénero a todas 
as políticas municipais, de xeito que se integre nas actuacións de todas as áreas. Coa certeza de que 
avanzar en igualdade, xustiza social e inclusión é unha cuestión que nos atinxe a todos e todas, o 
conxunto do goberno municipal asume con compromiso e responsabilidade este reto. 
 
Se ben é certo, que con este plan trazamos a senda que queremos percorrer de agora en diante, é obri-
gado facer mención a que é sobre todo o resultado do traballo previo realizado desde a aprobación do 
I Plan de igualdade, alá polo 2007. Un momento a partires do cal, as políticas de igualdade erguéronse 
con especial forza e visibilidade, para chegar a ser un motor fundamental de transformación e cambio 
social, influindo con determinación nas dinámicas da acción de goberno, e contribuíndo de xeito 
inequívoco á calidade de vida do conxunto da poboación de San Sadurniño. Cuestión que evidencia a 
importancia de contar cun documento estratéxico que defina as políticas de igualdade, pero tamén do 
imprescindíbel que resulta contar coa vontade e compromiso político para a súa aplicación efectiva. 
 
Neste senso, quero facer mención e recoñecemento especial ás mulleres que coa súa participación e 
liderazgo se implicaron e comprometeron de xeito continuado e decidido ao longo destes anos co im-
pulso da perspectiva de xénero como centro da acción de goberno. 
 
Neste momento presentamos unha proposta que é o resultado dun proceso de reflexión colectivo, no 
que se implicou ao conxunto da sociedade de San Sadurniño: entidades sociais, culturais, deportivas e 
veciñais, grupos políticos, persoal municipal, veciños, veciñas e outros axentes sociais con papel desta-
cado na vida municipal. Quero agradecer a todas e cada unha das persoas participantes as súas refle-
xións e aportacións, imprescindíbeis para a construción dun documento conectado coa nosa realidade, 
e adaptado ás nosas necesidades. Un documento, que grazas a esta participación podemos asegurar 
que é de todos e de todas. 

1. SAÚDO DA CONCELLEIRA 



 

2. INTRODUCCIÓN 

Un plan local de Igualdade de Oportunidades é un documento por medio do cal o 
Concello adquire un compromiso real en prol da loita pola Igualdade a través das 
súas accións . A iniciativa implica a vontade e o compromiso do goberno local de 
traballar pola Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes . É unha pro-
posta que se elabora partindo do coñecemento da realidade concreta do noso con-
cello e da diagnose das necesidades da mesma en relación á Igualdade de Xénero. 
Un plan que engloba os obxectivos nos que debemos avanzar, e as medidas a 
desenvolver para poder acadalos. Para a súa efectiva aplicación, contempla, á súa 
vez, os recursos humanos e económicos necesarios para a viabilidade da súa apli-
cación. O  documento ofrece un enfoque integral, considerando no seu contido po-
líticas e accións que teñan a posibilidade real de producir cambios cara unha socie-
dade máis igualitaria e inclusiva 
 
 
A desigualdade é un problema que afecta a toda a sociedade, polo tanto nos impli-
ca a todas e todos. Debemos tomar conciencia de que é unha cuestión que non 
afecta só ás mulleres, senón, que é unha problemática que implica ao conxunto da 
poboación. É por iso que o Concello, como administración local, xoga un papel fun-
damental no impulso da Igualdade, pola súa cercanía e coñecemento da realidade 
e necesidades dos veciños e veciñas. Conscientes disto, a través do Plan local de 
Igualdade, expoñemos o compromiso do Concello de San Sadurniño na elaboración 
de políticas adaptadas á nosa realidade, conducentes a paliar as diferenzas existen-
tes entre mulleres e homes, conducentes a construir unha sociedade máis xusta e 
igualitaria para todas as persoas, en beneficio do conxunto da nosa sociedade. 
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5. PRINCIPIOS REITORES 



 

 



 

 

6. METODOLOXÍA 

A metodoloxía que se seguiu para definir as liñas estratéxicas, os obxectivos e as medidas a implantar 
foron resultado dun proceso participativo previo que se seguiu tanto coas persoas que conformaban 
os grupos técnico-políticos do Concello de San Sadurniño como a nivel poboación xeral e grupos aso-
ciativos en particular, baseándonos, igualmente, na avaliación do III Plan de Igualdade do Concello que 
rematara meses antes. 
 
En cada unha das 5 fases que durou este procedemento traballouse baixo a premisa de que o IV Plan 
debería ser un documento ben elaborado que contivera o maior número posible de aportacións da so-
ciedade que o conforma, en todos os seus niveis.  

Nunha primeira fase, analizáronse documentos oficiais e recolleuse información a 
través de diferentes métodos de analise, como as enquisas, tanto a través de inter-
net como presencialmente en diferentes edificios municipais, e as entrevistas de ca-
rácter individual con axentes clave presentes noterritorio, como podían ser o centro 
escolar, a Garda Civl, o Centro de Día, ou diferentes asociacións.  

Para a segunda fase partiuse xa dun pequeno esbozo de liñas estratéxicas, resultado 
do proceso anterior na que se foron incluindo propostas que iban saíndo nas 
reunións colectivas e individuais que continuaron a ser o eixe principal de traballo.  

A terceira fase foi a que consideramos como o proceso de participación propiamente 
dito, no que, xa cun borrador más avanzado se foron devolvendo os contidos nel pre-
sentes a todos as entidades, centros, grupos determinados, ... identificados previa-
mente.  

Na cuarta fase xa se foi partindo dun borrador final que completaba o proceso de 
participación dun xeito máis técnico e de toma de decisións para finalizar na quinta 
fase cos últimos axustes e entrega do plan. 



 

 

7. LIÑAS ESTRATÉXICAS 



 

 

 
MAINSTREAMING DE XÉNERO 
NA ADMINISTRACIÓN LOCAL 



 

 

MAINSTREAMING DE XÉNERO 
NA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

1.1. Integrar a perspectiva de xénero (en adiante PX) na administración municipal en tódalas áreas ou 
departamentos durante a vixencia do IV Plan.  

1.1.1. Número de medidas realizadas orientadas a integrar a PX na acción municipal: Pacto Local 
pola Igualdade, Protocolo de actuación ante posibles agresións sexistas en grandes eventos, plans 
operativos e informes de execución anuais durante a vixencia do plan. 

1.1.1.1. Impulsarase o coñecemento da aplicación e integración da transversalidade da PX, 
mediante o intercambio con outros concellos que destaquen polas súas boas prácticas neste 
ámbito, realizando cando menos algunha das seguintes accións: 

a)  Selección de concellos que destaquen por boas prácticas en relación á expansión de PX 
nas políticas municipais. 

b)     Contacto e realización dun encontro político para intercambio de experiencias con al-
gúns destes concellos. 

c)      Xornadas de intercambio de experiencias entre persoal técnico de diferentes áreas e 
departamentos dalgún dos concellos seleccionados e do concello de San Sadurniño. 

d)  Selección de boas prácticas de interese para ser replicadas no concello de San Sadurniño.  

1.1.1.2. Elaborarase un Pacto Local Pola Igualdade no que se declare a San Sadurniño como 
municipio igualitario e libre de violencias machistas durante o segundo semestre de 2023, 
procurando a máis ampla participación e adhesión. 

1.1.1.3. Procederase á sinatura pública da Carta Europea para a Igualdade de Mulleres e Ho-
mes na Vida Local durante o primeiro semestre de 2023. 

1.1.1.4. Elaboración durante o primeiro semestre de 2024 dun protocolo de actuación ante 
posibles situacións de agresións sexistas en grandes eventos, para persoal técnico e volunta-
rio, con especial atención ás forzas presentes na Mesa Local de Coordinación Interinstitucio-
nal contra a Violencia de Xénero. 
1.1.1.5. Na planificación de obra nova, ou nas actuacións de reforma en edificios e instala-
cións de titulariedade municipal introducirase a PX, contemplando actuacións como a crea-
ción de salas de lactancia, colocación de20cambiadores de cueiros, introdución de sinalecti-
ca con criterios inclusivos, etc,… 
1.1.1.6. Nomear edificios municipais ou lugares públicos como parques, rúas, prazas, biblio-
tecas, con nomes de mulleres.   
1.1.1.7. Establecer mecanismos de difusión a través do Departamento de Desenvolvemento 
Local de todas as iniciativas públicas e privadas no eido da Igualdade que poidan ser de apli-
cación ás entidades e/ou empresas locais, durante todo o período de execución do IV Plan. 

1.1.1.8. Realizar por parte da Comisión de Seguimento do IV Plan un plan operativo de cada 
anualidade do IV Plan con un mes de anterioridade (excepto na primeira anualidade) á data 
de entrada en vigor. 

1.1.1.9. Realizar por parte da Comisión de Seguimento un informe de grado de execución de 
cada anualidade do IV Plan o mes posterior á súa finalización. 

  



 

 

MAINSTREAMING DE XÉNERO 
NA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

1.1. Integrar a perspectiva de xénero (en adiante PX) na administración municipal en tódalas áreas ou 
departamentos durante a vixencia do IV Plan.  

1.1.2. Porcentaxe da actividade municipal con análise estatístico baixo a PX e datos desagregados 
por sexo antes da finalización do IV Plan. Memorias de orzamentos con PX.  

1.1.2.1. Introducir a visión de xénero na estrutura orzamentaria recollendo nas distintas 
memorias esta visión, durante toda a vixencia do Plan 

1.1.2.2. Darase a instrucción interna de recoller os datos de actividade municipal desagre-
gados por sexo, sempre que sexan xestionados mediante rexistros propios. Esta instrucción 
interna partirá da persoa que ocupe o cargo de maior responsabilidade e será distribuída a 
todo o persoal. 

 

1.2. Formado o persoal técnico e político do Concello en Igualdade antes do período de finalización 
do IV Plan.  

1.2.1. Porcentaxe que representa a ampliación de persoas con formación en igualdade en relación 
ao punto de partida.  

1.2.1.1. Consensuarase un plan de formación que garantice a participación do persoal en 
formacións específicas de igualdade durante o período de vixencia do plan, de xeito que se 
acaden compromisos que garantan a implicación de todas as áreas de xestión, e tamén do 
persoal político. O plan contemplará cando menos as seguintes formacións: 

a. -curso básico en Igualdade 

b. -curso básico en Violencia de Xénero 

c. -orzamentos con PX 

d. -urbanismo con PX 

1.2.1.2. Realizarase formación específica sobre violencia de xénero a nivel básico dirixida ao 
persoal do SAF e ao persoal de servizos e obras. Planificarase de xeito que facilite a partici-
pación en quendas de todo o persoal pertencente a estes servizos municipais.  

1.3. Reforzado o enfoque de xénero no desenvolvemento da normativa municipal.  

1.3.1. Número de “Circulares pola Igualdade”. Número de ordenanzas, bases de subven-
cións, convenios, etc que se teñan modificado para integrar a PX.  

1.3.1.1. Activaranse as “Circulares pola igualdade”, como mecanismo para a difusión de 
accións concretas a integrar nos procedementos, ordenanzas, regulamentos, contratos, 
subvencións, etc, da administración coa finalidade de integrar a PX. 

1.3.1.2. Farase unha recopilación de criterios e compromisos establecidos con px que se 
están a establecer en ordenanzas, subvencións, convenios, contratos etc. para a difusión e 
impulso destas prácticas mediante as “Circulares pola Igualdade”. 

 



 

 

MAINSTREAMING DE XÉNERO 
NA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

1.4. Consolidado o uso da linguaxe e imaxes inclusivas en toda a actividade da administración local 
durante todo o período de vixencia do plan.  

1.4.1. Difundido o manual de comunicación inclusiva e a obriga da utilización do mesmo na comu-
nicación institucional interna e externa.  

1.4.1.1. Revisarase e actualizarase no 2023, o manual de comunicación inclusiva non sexista 
integrando criterios para unha comunicación institucional inclusiva, que promova valores de 
igualdade e que favoreza a visibilidade de mulleres e homes. 

1.4.1.2. Difusión ao persoal do concello do resultado da actividade 1.4.1.1. e dos criterios a 
seguir para unha comunicación inclusiva nos procesos de información e difusión da activida-
de municipal, mediante o mecanismo das Circulares pola Igualdade. 

1.4.1.3. Darase traslado dos criterios de comunicación inclusiva, non sexista a persoa respon-
sable da comunicación institucional, e deixarase constancia destes criterios nos contratos de 
comunicación. 

1.5. Garantidos os recursos humanos e económicos para o desenvolvemento de políticas de igualdade 
durante a vixencia do plan.  

1.5.1. Número de accións de coordinación realizadas mediante comunicacións internas ou reunións 
da comisión de seguimento.  

1.5.1.1. Contarase con persoal estable e os recursos económicos necesarios para o desen-
volvemento das medidas recollidas no plan durante todo o tempo da súa vixencia. 

1.5.1.2. Activaranse os mecanismos de coordinación necesarios que garantan a implicación 
de persoal de tódalas áreas de xestión, de maneira que se impulse a integración da PX en 
toda a acitividade municipal, garantindo así un efecto amplificador das políticas de xénero 
desenvolvidas específicamente desde a área de Igualdade. 

1.5.2. Constituida a comisión técnica de seguemento municipal do IV PIOM para o seu período de 
vixencia. Número de reunións realizadas. Número de participantes con información desagregada 
por áreas de xestión e sexo.  

1.5.2.1. Creación da Comisión técnica de seguimento do IV Plan de Igualdade, con represen-
tación por parte de todas as áreas de xestión municipal. Establecendo unha periodicidade 
para a súa reunión que permita a coordinación na planificación anual, o seguimento e a ela-
boración da memoria anual de actuacións relizadas.  

1.5.3. Visibilizada a importancia do traballo profesionalizado dos coidados mediante acción que 
favorezan o recoñecemento positivo do persoal vinculado a esta actividade: SAF, Escola Infantil, 
Centro de día ...  

1.5.3.1. Realizaranse actividades que contribúan ao recoñecemento e valoración social dos 
traballos profesionais vinculados aos coidados, nomeadamente SAF, Escola Infantil, Centro 
de Día.  



 

 

MAINSTREAMING DE XÉNERO 
NA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

1.6. Visibilizado o IV PIOM e mellorada a súa organización e proxección pública, con respecto ao ante-
rior, durante o período de vixencia do Plan.  

1.6.1. Espazo para os contidos do Plan de Igualdade na páxina web municipal e número de publi-
cacións realizadas neste espazo etiquetadas como IVPIOM ou de igualdade.  

1.6.1.1. Difundirase e darase visibilidade ao contido do IVPIOM na páxina web, mantendo 
un espazo operativo nesta, e nas redes sociais do Concello de San Sadurniño, etiquetando 
as novas, contidos e publicacións relacionadas co plan de igualdade de xeito que se facilite a 
súa búsqueda, visibilidade e impacto na comunicación.  

1.6.2. Plan Interno de Igualdade Municipal durante todo o período de vixencia do plan.  

1.6.2.1. Manterase operativo o Plan de Igualdade Interno, en vigor  

1.6.3. Presentación ou publicación para difusión dos obxectivos e resultados do IV PIOM por cada 
unha das anualidades durante o período de vixencia.  

1.6.3.1. Realizado un acto (ou publicación coa debida difusión) sobre o inicio de actividade 
ou resultados do traballo ao inicio de cada anualidade do IV Plan durante todo o período de 
vixencia do IV Plan.  



 

 

EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN  
SOCIO-POLÍTICA DAS MULLERES 

2.1. Impulsado o cambio de valores na sociedade do Concello de San Sadurniño, a través de campañas 
de promoción da igualdade que busquen a eliminación dos mandatos de xénero asignados a mulleres 
e homes en función do seu sexo. 

 2.1.1. Programación anual de campañas de sensibilización e promoción da igualdade durante a 
vixencia do plan.  

2.1.2.1.  Realización de dúas actividades de sensibilización dirixidas específicamente á po-
boación maior procurando a colaboración e implicación coas persoas participantes en activi-
dades municipais dirixidas a poboacion maior, e cos recursos especializados no concello co-
mo o Centro de día, Residencia de maiores, etc.  

2.1.2. Número de actividades realizadas.  

2.1.1.1.  Deseñar unha programación anual de campañas de sensibilización e promoción da 
igualdade e de desmitificación de conductas normadas, rompendo clichés e estereotipos, 
que contribúan ao empoderamento e participación da poboación e á creación de referen-
tes, durante todo o período de vixencia do plan.  

2.1.3. Número de actividades de sensibilización vinculadas ao ámbito educativo colaboradas co 
CPI San Sadurniño, EIM A Rolada, ou ANPAs que inclúan o enfoque de xénero no seu desenvolve-
mento. Número de actividades de formación vinculadas ao uso das TIC realizadas con criterios de 
accesibildiade para a participación.  

2.1.3.1. Realizaranse dúas actividades de sensibilización anuais en colaboración co CPI San 
Sadurniño e coa EIM A Rolada. 

2.1.3.2. Duas actividades de formación no uso das TIC, anuais, facilitando a conciliación pa-
ra a súa participación, adaptando os horarios dos cursos, ou contemplando o formato onli-
ne como mecanismo para favorecer a participación. 

2.1.4. Número de entidades coas que se establece colaboración en campañas ou medidas promo-
vidas. Porcentaxe de eventos municipais xa asentados nos que se inclúe a PX mediante activida-
des ou accións.  

2.1.4.1.Realizaranse dúaas accións anuais que ofrezan referentes e rachen cos estereotipos 
de xénero, favoreza a visibilización dos teitos de cristal e do talento oculto, integradas en 
cada unha das actividades xa asentadas na programación municipal como son os torneos 
deportivos, Chanfaina, formaciós e feiras vinculadas ao sector primario e produtivo, certa-
me  de poesía, etc., durante todo o período de vixencia do IV Plan.   



 

 

EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN  
SOCIO-POLÍTICA DAS MULLERES 

2.1.4. Número de entidades coas que se establece colaboración en campañas ou medidas promo-
vidas. Porcentaxe de eventos municipais xa asentados nos que se inclúe a PX mediante activida-
des ou accións.  

2.1.4.2.Promoverase a integración da PX na realización de actuacións dirixidas a infancia e 
adolescencia en colaboración con ANPAs, Clubes Deportivos, e entidades culturais.  

2.1.5. Xornada anual con entidades colaboradoras ou entidades de San Sadurniño.  

2.1.5.1. Organizarase unha xornada anual, en colaboración coas entidades sociais e entida-
des colaboradoras, onde as mulleres teñan o protagonismo central,  por cada unha das 
anualidades do IV Plan.  

2.1.6. Criterios de puntuación ou compromisos vinculados á promoción da px nas liñas de sub-
vencións a entidades.  

2.1.6.1. Manteranse os criterios e compromisos en relación á PX e á Igualdade nas liñas de 
subvencións para entidades deportivas, veciñais e culturais que traballen e propoñan activi-
dades desde unha perspectiva de xénero.  

2.1.7. Premio de boas prácticas en materia de igualdade para entidades de San Sadurniño.  

2.1.7.1. Crearase un premio para entidades polas boas prácticas na promoción da igualdade 
que fomente o recoñecemento   público e a visibilidade desta práctica por parte de entida-
des do territorio. 

2.2. Visibilizado, recoñecido e posto en valor o papel das mulleres de San Sadurniño ao longo da histo-
ria.  

 
2.2.1. Número de mulleres visibilizadas como referentes na web “Fálame de San Sadurniño”.  

2.2.1.1. Empregarase o espazo web de “Fálame de San Sadurniño” para poñer en valor a 
mulleres do Concello en relación a diferentes ámbitos, cando menos unha por cada anuali-
dade da vixencia do Plan.  

2.2.2. Número de accións realizas en relación á visibilización e recoñecemento das mulleres con-
tribuíndo á creación de referentes locais femininos. 

 

2.2.2.1. Procurarase a visibilidade de mulleres de San Sadurniño que se poidan constituir 
como referentes nos ámbitos produtivos, culturais, deportivos, empresariais, científicos 
ou calquer outro no que se poidan constituir referentes cara o resto da poboación me-
diante o seu protagonismo en actos, publicacións na web, etc. 

2.2.2.2. Reserva de espazos para a divulgación de saberes, memoria, e visibilización do 
valor da aportación das mulleres mediante espazos como “Tempos para compartir”, 
“Fálame de San Sadurniño”, formacións vinculadas ao sector primario ou outros. 

 



 

 

EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN  
SOCIO-POLÍTICA DAS MULLERES 

2.3. Mellorado o empoderamento e a autoestima das mulleres do Concello de San Sadurniño, tendo 
en conta a súa diversidade. 

2.3.1. Número de mulleres e/ou entidades que reciben formación ou asesoramento en relación a 
fomento da actividade productiva, empresarial, ou sobre accións que favorecen a integración da 
PX na súa actividade (entidades). Número de comunicacións realizadas desagregadas segundo 
destinatarios: entidades, tecido empresarial, público xeral, etc. 

2.3.1.1. Crearase unha base de datos para a difusión de información a mulleres en rela-
ción a promoción da iniciativa empresarial e emprendemento desde a área de Desenvol-
vemento Local para a difusión de medidas e formacións de interese.  

2.3.1.2. Dinamizarase un plan de asesoramento e información para o impulso de medidas 
con PX por parte de entidades do Concello de San Sadurniño, mediante accións concretas 
de formación. 

2.3.1.3. Activaranse medidas de visibilización en relación á participación e creación de ca-
da unha destas medidas, contanto con todos os medios de difusión municipal (paxina 
web, redes sociais, Novas...) 

2.3.2. Número de accións encamiñadas a poñer en valor o traballo de coidados, a promover os 
autocoidados, a promocionar información sobre a saúde das mulleres. Número de participantes 
desagregadas por sexo.  

2.3.2.1. Realizaranse obradoiros dirixidos a poñer en valor o traballo de coidados, e abordar 
cuestións relativas ao autocoidado, benestar e saúde das mulleres.  

2.3.3. Apartado nos orzamentos participativos  para propostas con PX ou sobre actuacións espe-
cíficas dirixidas as mulleres.  

2.3.3.1. Adicarase un espazo propio nos orzamentos participativos, sobre as actuacións con PX ou 
dirixidas específicamente, fomentando a participación das mulleres nas decisións do Concello, en 
cada anualidade durante o período de vixencia do plan.  

2.3.4. Número de presentacións.  

2.3.4.1. Realizaranse presentacións específicas a colectivos, entidades do concello, entida-
des colaboradoras e recursos munipais ou outros de carácter privado para fomentar o 
coñecemento e difusión da comunidade do Lavadoiro.  



 

 

EMPODERAMENTO E PARTICIPACIÓN  
SOCIO-POLÍTICA DAS MULLERES 

2.3.5. LAVADOIRO activo como grupo ou espazo de encontro entre mulleres, e como espazo se-
guro para a súa reflexión. Número de reunións do LAVADOIRO durante o período de vixencia do 
plan, mínimo bimensualmente. Número de publicacións.  

2.3.5.1. Promoverase a participación e ampliación do tecido comunitario no Lavadoiro facili-
tando promoción e visibilidade da actividade da comunidade. 
2.3.5.2. Garantirase o apoio e impulso do Lavadoiro implicando a medios profesionais e 
económicos para a súa dinamización por parte do Concello de San Sadurniño  
2.3.5.3. Integrarese a comunidade do Lavadoiro nas campañas e accións municipais encami-
ñadas a sensibilizar e previr a violencia de xénero. 
2.3.5.4. Impulsarase a visibilidade e difusión por parte dos medios de comunicación a nivel 
municipal da actividade do Lavadoiro (web, rrss, novas…) 
2.3.5.5. Realizarase unha acción anual de visibilización da actividade do Lavadoiro vinculado 
á data reivindicativa do 25 de novembro.  

2.3.6. Lavadoiro integrado na Mesa Local de Coordinación interinstitucional contra a Violencia de 
Xénero.  

2.3.6.1. Integrarase á comunidade do Lavadoiro na Mesa de Coordinación LocaI sobre Vio-
lencia de Xénero e na Comisión de Seguimento do IV Plan de Igualdade.  

2.4. Visibilizado e posta en valor o liderado e o talento feminino nos diferentes ámbitos  da vida 
municipal.  

2.4.1. Número de accións de sensibilización e concienciación levadas a cabo en relación visibili-
zando e destacando o papel das mulleres en relación a diferentes áreas de acción municipal, can-
do menos 8 no período de finalización do IV Plan. Número, sexo e idade das persoas asistentes. 
Participación equitativa (en canto aos referentes) de homes e mulleres nas actividades organiza-
das polo Concello.  

2.4.1.1. Establecerase o criterio de introducir na comunicación municipal o criterio de re-
presentación paritaria para visibilizar o liderado feminino na acción de goberno. Establece-
rase o criterio de representación feminina en roles de liderado ou referentes nas accións 
programadas en relación a calquera área de acción municipal cultura, deportes, desenvolve-
mento local, turismo, etc. 
 



 

 

CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE 

3.1. Promovida unha sociedade máis igualitaria mediante o fomento da corresponsabilidade e a con-
sideración das medidas de conciliación axustadas ás necesidades da poboación de San Sadurniño, de 
xeito que se facilite a participación e desenvolvemento dos proxectos de vida en condicións de igual-
dade entre mulleres e homes no Concello de San Sadurniño. Contempladas as facetas de coidados á 
infancia, a persoas maiores, con diversidade funcional etc.  

3.1.1. Informe sobre as necesidades de conciliación da poboación de San Sadurniño en relación a 
actividade laboral e participación en actividades promovidas desde o Concello de San Sadurniño.  

3.1.1.1. Realizarase un estudo de diagnose das necesidades de conciliación da poboación 
de San Sadurniño relacionadas coa participación en actividades promovidas polo concello. 
Utilizarase un modelo de enquisa asociado ás actividades municipais (escolas municipais, 
deporte, formación, etc.) durante todo o ano 2023.  

3.1.2. Número de actividades municipais destinadas á conciliación familiar durante o período de 
vixencia do plan. % de nenas e nenos de San Sadurniño con solicitude de praza en actividades de 
conciliación municipal, resultan admitidos.  

3.1.2.1. Manterase a oferta de actividades de conciliación, vinculada a periodos vacacio-
nais: Aldea de Verán, actividades vinculadas a outros períodos vacacionais como nadal, 
pascua, entroido..)  
3.1.2.2 Fomentar a coordinación con entidades que promoven actividades dirixidas a me-
nores e familias para acadar unha oferta complementaria de horarios eficiente para facili-
tar a conciliación durante toda a vixencia do Plan. 

3.1.2.3 Promover actividades orientadas a persoas coidadoras e fomentar a participación e 
visibilidade dos homes neste rol, durante toda a vixencia do Plan. 

3.1.2.4. Desenvolverase actividades coa temática de corresponsabilidade na crianza, nos 
coidados e no traballos vinculados ao fogar nos foros e actividades dirixidas a familias como 
Tempo de Familias, Tempos para compartir ou outras. 
3.1.2.5. Deseñar accións concretas asociadas a visibilizar o traballo de coidados e introducir 
a perspectiva da corresponsabilidade, durante toda a vixencia do Plan 



 

CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE 

3.1.3. Número actividades con temática de corresponsabilidade realizadas no período de vixencia 
do plan.  

3.1.3.1. Desenvolveranse accións específicas coa temática de corresponsabilidade e/ou 
novas masculinidades, dirixidas a homes con contidos referidos a coidados, tarefas do-
mésticas etc .  

3.1.3.2. Desenvolveranse accións específicas con temática de corresponsabilidade diri-
xidas a mulleres con contidos referidos a pequenas reparacións doméSticas, contidos 
básicos de mantemento do automóvil etc. 

 



 

 

LOITA CONTRA A  
VIOLENCIA DE XÉNERO 

4.1.  Mellorada a atención ás vítimas de VX durante o período de vixencia do plan, fortalecendo a res-
posta institucional do Concello de San Sadurniño, en materia de protección e atención integral, facili-
tando a resposta ás usuarias.  

4.1.1. Número de persoas (desagregadas por sexo e responsabilidade (persoal técnico/
voluntariado) que reciben formación en VX.  

4.1.1.1. Realizaranse formacións sobre VX ao persoal municipal de todas as áreas tal como 
se indica nas medias 1.2.1.1. e 1.2.1.2.  

4.1.2. Número de actuacións dirixidas a información e difusión dos recursos existentes para a 
atención a mulleres vítimas de VX. Guía de recursos.  

4.1.2.1. Elaborarase unha guía básica cos recursos (incluíndo a información relativa a servi-
zos e recursos municipais) para atención a mulleres vítimas de VX. 
4.1.2.2. Difundirase e facilitarase o acceso a esta guía ao conxunto da poboación de San Sa-
durniño mediante a publicación na web, redes sociais, novas etc e coa súa distribución a 
entidades e difusión ao persoal municipal de tódalas áreas. 
4.1.2.3. Difundirase a existencia da Comunidade do Lavadoiro. 

4.1.3. Número de reunións da Mesa Interinstitucional contra a VX.  

4.1.3.1. Reactivarase a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional na primeira anualida-
de do Plan. 

4.1.3.2. Elaborarase unha Estratexia de coordinación da Mesa Local de coordinación na se-
gunda anualidade do Plan. 

4.1.3.3. Realizaranse reunións semestrais da Mesa Local de coordinación durante a vixencia 
do plan. 

4.2. Reforzada a sensibilización e concienciación da sociedade do Concello de San Sadurniño sobre a 
Violencia de Xénero en todas as súas formas e manifestacións.  

4.2.1. Número actividades de concienciación, sensibilización ou formación en relación á VX desen-
volvidas durante a vixencia do Plan.  

4.2.1.1. Realizaranse accións de sensibilización e charlas formativas sobre a violencia de xé-
nero dirixidas a alumnado do CPI de San Sadurniño, entidades, e á poboación en xeral. Pro-
curáse abordar esta temática contando coa perspectiva de situacións, ou testemuñas reais 
para acadar unha maior concienciación.  



 

 

LOITA CONTRA A  
VIOLENCIA DE XÉNERO 

4.2.2. Número de  persoas (desagregadas por sexo) que acuden a actividades de concienciación, 
sensibilización ou formación en relación á VX desenvolvidas durante a vixencia do Plan. Decálogo 
para a realización de eventos libres de violencias. Nº de accións realizadas para a difusión do de-
cálogo.  

4.2.2.1. Procurarase a implicación das entidades en campañas e accións concretas de 
sensibilización sobre a VX. 

4.2.2.2. Elaborarase un decálogo para a realización de eventos libres de violencias. 

4.2.2.3. Darase difusión do decálogo para a realización de eventos libres de violencias, e 
procurarasse a implicación das entidades para a visibilidade en ditos eventos e activida-
des organizados no noso concello como espazos seguros e libres de violencia. 

4.2.2.4. Manterase activo o Lavadoiro como comunidade de apoio e participación da po-
boación en relación á loita e prevención da VX. 



 

 

8. SISTEMA DE SEGUIMENTO 

E AVALIACIÓN 

O sistema de seguimento e avaliación descansará básicamente na creación da Comisión técnica 
de seguimento do IV Plan de Igualdade que contará coa seguinte representación: 

 

 Persoal Político e Técnico da Área de Igualdade. 

 Persoal Político de Facenda ou Réxime Interior 

 Secretaría/Intervención Municipal. 

 Persoal Técnico de Cultura. 

 Persoal Técnico de Deportes. 

 Técnica de ADL. 

 Persoal Técnico de Benestar Social 

 

 

Establecerase para as súas reunións unha periodicidade que permita a coordinación na planifica-
ción anual, o seguimento e a elaboración das memorias requeridas. Básicamente se contará con: 

 

• Un plan operativo de cada anualidade do IV Plan realizado cun mes de anterioridade 
(excepto na primeira anualidade) á data de entrada en vigor. 

• Un informe de grado de execución de cada anualidade do IV Plan realizado no mes 
posterior á súa finalización. 

• Fichas de seguimento que se establecen como anexos e que servirán de base para o 
seguimento e a avaliación do Plan. 

 

 

 

Con respecto á periodicidade da avaliación, e aínda que se tomaran como base os documentos 
que se elaborarán con carácter anual, haberá dous momentos sinalados na mesma: 

 

 Finalización da segunda das anualidades, para valorar a media da viabilidade do pro-
pio Plan. 

 A avaliacion final coa finalización da cuarta anualidade. 
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