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SAÚDA DO ALCALDE
Enrique Cabaleiro González
Como alcalde e veciño de Tui é para min una honra e unha gran satisfacción presentar
o III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2020-2024 que
ve a luz despois de meses de traballo. Quero sinalar que a pesar das excepcionais
circunstancias provocadas pola pandemia, o presente documento é froito do esforzo e
traballo conxunto de asociacións, partidos políticos, profesionais e entidades da cidade
que, lideradas pola concelleira de Igualdade, debateron e consensuaron as medidas
aquí propostas. O Plan foi aprobado no Pleno Municipal do 29 de decembro de 2020
por unanimidade de todos os grupos e contou co financiamento da Deputación de
Pontevedra.
Acadar unha igualdade real e efectiva é un dos obxectivos do Goberno Municipal
que constantemente reforza o seu compromiso con este principio esencial para
a democracia, a xustiza, o benestar e a eficiencia económica. E para coñecer ben a
realidade que se quere mellorar e acertar coas accións e medidas en cada cidade, en
cada empresa ou en cada pais, os plans de igualdade son unha das máis importantes
ferramentas, tal e como sinala a lexislación vixente.
Este III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Tui 2020-2024
é un paso máis no longo, difícil pero apaixonante camiño a prol da igualdade e contra
a violencia de xénero e que se plasma nas medidas, obxectivos e principios do Plan.
Unha relevante característica deste documento é que todas as áreas municipais son
ou serán partícipes en maior ou menor medida da súa implantación. Este enfoque
transversal, seguindo as recomendacións das leis e dos documentos de Nacións Unidas,
debuxa un mandato común, que a igualdade é un tarefa común.
Finalmente, e dende estas liñas, quero ratificar o compromiso manifestado por todo
o Concello, todos os grupos políticos e todas as persoas traballadoras municipais e
pedir a toda a veciñanza, homes e mulleres de tódalas idades, que siga implicándose
para situar á cidade de Tui como referente dos valores compartidos de igualdade,
defendidos por toda a humanidade.
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SAÚDA DA CONCELLEIRA
DE IGUALDADE
Ana Mª Núnez Álvarez

O Concello de Tui púxose como meta remover os obstáculos que impiden acadar a igualdade
real e efectiva e traballar por unha sociedade xusta, sen discriminacións, participativa,
solidaria e libre de violencia de xénero.
A desigualdade estrutural precisa ser combatida con políticas públicas planificadas e
transversais, dotadas orzamentariamente e acompañadas de indicadores que permitan a
súa avaliación. Por iso, o III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes
de Tui 2020-2024, a través de 8 ámbitos de actuación, recolle un coherente conxunto de
medidas e actividades.
O Plan parte dun importante estudo demográfico, económico e social da poboación de Tui
que permitiu chegar ás conclusións que desembocaron nun gran consenso para planificar
as medidas e as actividades. Todo este traballo sería imposible sen as distintas forzas
sociais, educativas, deportivas, culturais, económicas e políticas que se implicaron dende o
primeiro momento para que este documento cumpra cos obxectivos que o sustentan.
Favorecer a participación equilibrada de mulleres e homes, fomentar o liderado das
mulleres en todos os eidos da vida social, cultural e política e traballar pola igualdade no
eido laboral é unha parte moi relevante do Plan ao igual que a incorporación do enfoque
de xénero nas políticas de ordenación da cidade. Así mesmo, plantéxanse novas políticas
transversais e de acción positiva que, acompañadas de medidas estruturais, garanten a
institucionalidade e planificación axeitada. Por outra banda, a corresponsabilidade, a saúde,
o deporte, a coeducación e outros espazos de socialización son tidos en conta ao igual
que a prevención da violencia de xénero. A violencia de xénero centra un dos 8 ámbitos
de actuación con 8 medidas destinadas á prevención, sensibilización e protección das
vítimas e dos seus fillos e fillas, dentro das competencias municipais e baixo o principio
de coordinación institucional, como determina o Pacto de Estado contra a Violencia de
Xénero. Finalmente, hai que destacar que o Plan, que ten unha vixencia de catro anos, fai
un salientable esforzo para que todos os axentes que participan na súa execución reciban
unha formación especializada e continua en materia de igualdade e prevención da violencia
de xénero.
En definitiva, estamos ante un reto que precisa o voso compromiso, participación constante
e cooperación por que só así construiremos un espazo máis amable, máis xusto e máis feliz,
no que vivir en igualdade.
Grazas por ter chegado ata este punto do camiño, grazas por seguir traballando para acadar
a meta.
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PRESENTACIÓN
Nas últimas décadas téñense producido importantes avances para combater a
desigualdade estrutural das mulleres a través da lexislación, programas, plans e
demáis actuacións. Pero sen dúbida algunha os poderes públicos, coordinadamente
coas entidades e o movemento de mulleres, precisan seguir implantando políticas
públicas que garantan a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes.
Para a elaboración deste III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre
Mulleres e Homes de Tui fíxose unha diagnose completa sobre a situación das mulleres
no Concello que contou coa opinión cidadá. O presente traballo non sairía adiante sen
o empeño e o esforzo de entidades, grupos políticos, asociacións, departamentos
municipais e a colaboración da cidadanía tudense que, impulsados pola Concellería de
Igualdade, achegaron directa ou indirectamente propostas, opinións e demandas que
o Plan tratou de incorporar.
A filosofía e principios do Plan non so se basean no desenvolvemento de accións e
medidas concretas que compensen a desigualdade senón que estas teñan ademais
en conta as relacións de poder dentro e fora das institucións, a división sexual, a
feminización dos coidados e a invisibilización das mulleres en moitos ámbitos da vida
económica, cultural, social e política.
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O III PLAN MUNICIPAL DE Igualdade de Oportunidades entre Mulleres

e Homes de Tui 2020-2024 deseñouse baixo os seguintes principios:
••

Transversalidade de xénero, como estratexia para garantir que
a igualdade estará presente en todas as políticas, plans e programas municipais.

••

O liderado político como elemento esencial para o impulso das
medidas e actividades do Plan.

••

A participación e intervención como un dereito de cidadanía.

••

A colaboración entre as distintas administracións públicas para
acadar os obxectivos fixados.

••

O principio de igualdade de trato e oportunidades nas políticas
económica, laboral, social e cultural.

••

As accións positivas, destinadas a corrixir as fendas de xénero
e a eliminar as desigualdades.

••

O empoderamento das mulleres que garante o avance en todos os ámbitos e prevé as discriminacións que poidan frear o
seu desenvolvemento persoal e laboral.
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NESTE EPÍGRAFE, DELIMÍTASE O marco normativo que fundamenta

este III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres
e Homes de Tui 2020-2024.

A Declaración Universal dos Dereitos Humanos, aprobada e proclamada pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas o 10 de decembro de
1948, incluíu no artigo 2.1 que “toda persoa ten todos os dereitos e
liberdades proclamados nesta Declaración, sen distinción algunha de
raza, color, sexo, lingua, relixión, opinión política ou de calquera outra
índole, orixe nacional ou social, posición económica, nacemento ou
calquera outra condición”.
En 1979, coa aprobación da Convención sobre a Eliminación de todas
as Formas de Discriminación contra as Mulleres, (CEDAW), ratificada
en 1981 por España, dase un relevante avance na universalización da
igualdade de dereitos entre mulleres e homes.
En 1985 celebrouse en Nairobi a III Conferencia Internacional sobre
a Condición Xurídica e Social da Muller e que concluíu que as melloras na situación xurídica e social das mulleres só beneficiaron a unha
minoría e por iso sentaron bases tan sólidas como declarar que todas
as políticas estaban relacionadas coas mulleres. Foi fundamental a
Declaración da ONU sobre a eliminación da violencia contra a muller
na Asemblea Xeral celebrada en Nova Iorque en 1993.
A IV Conferencia Mundial das Mulleres de Beijing celebrada en 1995
considérase un dos máis importantes momentos da historia das políticas públicas de igualdade. Aprobouse a Declaración e a Plataforma
de Acción de Beijing na que se identifican doce esferas de especial
preocupación e que esixiron actuacións concretas por parte de gobernos e sociedade civil: a situación da poboación infantil feminina,
a pobreza, a educación, a saúde, a violencia, os conflitos armados, a
economía, a toma de decisións, os mecanismos institucionais, os dereitos humanos, os medios de comunicación e a relación entre mulleres e medio ambiente.
En materia de loita contra a violencia de xénero hai que sinalar o Convenio do Consello de Europa sobre prevención e loita contra a violencia contra a muller e a violencia doméstica de 11 de maio de 2011,
coñecido como Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014.
É un texto de extraordinaria relevancia que define a violencia contra
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as mulleres como unha violación dos dereitos humanos e designa todos os actos de violencia baseados no xénero que implican o poidan
implicar para as mulleres danos e sufrimentos de natureza física, sexual, psicolóxica ou económica, ampliando o concepto de violencia
de xénero a todas as formas, tanto na esfera privada como no espazo
público: a violencia física, psicolóxica e sexual, incluída a violación; a
mutilación xenital feminina; o matrimonio forzado; o acoso; o aborto
e a esterilización forzosa.
A primeira referencia ao principio de igualdade no eido europeo aparece no Tratado de Roma de 1957 que establecía como obrigación
dos estados membros garantir a aplicación do principio de igualdade de retribución entre traballadoras e traballadores. O Tratado da
Unión Europea (1992) sinalaba que o principio de igualdade non será
obstáculo para que os estados membros poidan adoptar medidas de
acción positiva. Ca entrada en vigor do Tratado de Amsterdam (1997)
o principio de igualdade convértese nun dos principios básicos na
concepción da cidadanía europea.
A Directiva 2002/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 23
de setembro de 2002 modificou a Directiva 76/207/CEE do Consello
relativa á aplicación do principio de igualdade de trato entre homes
e mulleres no que se refire ao acceso ao emprego, á formación e á
promoción profesional. Pola súa banda, a Directiva 2004/113/CE do
Consello de 13 de decembro de 2004 aplica o principio de igualdade
de trato entre homes e mulleres ao acceso a bens e servizos e a o
seu subministro e a Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeo
e do Consello, de 5 de xullo de 2006 regula a aplicación do principio
de igualdade de oportunidades e igualdade de trato entre homes e
mulleres en asuntos de emprego e ocupación.
A Carta Europea para a Igualdade de mulleres e homes na vida local,
destinada aos concellos de Europa, adopta unha postura pública sobre o principio de igualdade de mulleres e homes, para ser aplicada
no seu territorio.
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En España, a Constitución establece no artigo 14 a igualdade entre
mulleres e homes sen que poida establecerse discriminación algunha por razón de sexo. Tamén no seu artigo 9.2 sinálase a obriga dos
poderes públicos para velar e promover o cumprimento real e efectivo do principio de igualdade.
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A Lei 30/2003 de 13 de outubro, sobre medidas para incorporar a valoración de impacto de xénero nas disposicións normativas que elabore o goberno, establece que os proxectos de lei e as disposicións
regulamentarias deberán ir acompañadas dun informe de impacto
de xénero que valore os efectos que esas normas puideran ter de
xeito diferencial sobre mulleres e homes e que terá en conta, especialmente, as posibles desigualdades e discriminacións por razón de
sexo.
En decembro de 2004 apróbase por unanimidade a Lei Orgánica
1/2004 de medidas de protección integral contra a violencia de xénero que desenvolve un marco normativo de gran relevancia respecto ao tratamento deste delito e a asistencia e protección ás vítimas.
Foi a primeira Lei integral adicada exclusivamente á violencia de xénero en Europa e calou profundamente na sociedade, promovendo
un cambio cultural ante un delito que sistematicamente estaba relegado ao ámbito das relacións de parella.

ARTÍGO 14. ARTIGO 4 DA LEI
ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE
MARZO, PARA A IGUALDADE
EFECTIVA DE MULLERES E
HOMES.
A IGUALDADE DE TRATO E
DE OPORTUNIDADES ENTRE
MULLERES E HOMES É UN
PRINCIPIO INFORMADOR
DO ORDENAMENTO
XURÍDICO E, COMO TAL,
INTEGRARASE E OBSERVARASE
NA INTERPRETACIÓN E
APLICACIÓN DAS NORMAS
XURÍDICAS.

A Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes, a gran referencia normativa en materia de igualdade e contra
a discriminación, sinala no seu artigo 21 que as entidades locais integrarán o dereito á igualdade no exercicio das súas competencias
e colaborarán, a tal efecto, co resto das administracións públicas. No
artigo 51, sinálanse os criterios de actuación que, no eido das súas
respectivas competencias e en aplicación do principio de igualdade
entre mulleres e homes, deberán, entre outras cousas, remexer os
obstáculos que impliquen a pervivencia de calquera discriminación
co gallo de ofrecer condicións de igualdade efectiva entre mulleres
e homes no acceso ao emprego público; facilitar a conciliación da
vida persoal, familiar e laboral: fomentar a formación en igualdade;
promover a presenza equilibrada de mulleres e homes nos órganos
de selección e valoración; establecer medidas efectivas de protección fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo; establecer
medidas efectivas para eliminar calquera discriminación retributiva,
directa o indirecta, por razón de sexo e avaliar a efectividade do principio de igualdade nos seus respectivos eidos de actuación.
No ano 2017, os Grupos Parlamentarios das Cortes, as Comunidades
Autónomas e as Entidades Locais, representadas na Federación Española de Municipios e Provincias, ratifican o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Este documento, estruturado en 11 eixes,
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incide en todos os ámbitos da sociedade dende diferentes puntos
de intervención. A través do Real Decreto-Lei 9/2018, de 3 de agosto,
de medidas para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero devólvense aos concellos as competencias en
materia de promoción da igualdade e loita contra a violencia de xénero a través da modificación da Lei Reguladora de Bases de Réxime
Local.
No que respecta ao marco legal galego, hai que destacar que o artigo 4 do Estatuto de Autonomía sinala que corresponde aos poderes
públicos galegos promover as condicións para que a liberdade e a
igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais
e efectivas, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa
plenitude e facilitar a participación das galegas e dos galegos na vida
política, económica, cultural e social.
Destacan algunhas leis aprobadas como a Lei 7/2004 de 16 de xullo
galega para a igualdade de mulleres e homes, a Lei 11/2007, de 27 de
xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia
de xénero, a Lei 27/2007 de 28 de marzo do traballo en igualdade
das mulleres e, finalmente, o Decreto Lexislativo 2/2015 de 12 de febreiro polo que se aproba un texto refundido das disposicións legais
de Galicia en materia de igualdade.
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O III PLAN MUNICIPAL de Igualdade de Oportunidades de Mulleres

e Homes de Tui 2020-2024 foi elaborado seguindo un esquema de
traballo que discorreu a través de varias etapas.
Os traballos comezaron coa planificación do informe diagnóstico, organizando a súa estrutura analítica en función dos obxectivos e tendo
presente en todo o proceso que este ía ser o documento central de
traballo. O II Plan de Igualdade de Tui tivo unha implantación irregular
e tampouco nos últimos anos se fixo estudo e/ou análise en materia de igualdade que poidera proporcionar neste intre unha base ou
punto de partida. Por iso, optouse por elaborar un informe diagnóstico o máis completo posible, con datos cuantitativos e cualitativos
que permitiu detectar as principais fendas, debilidades e ámbitos a
reforzar nas medidas do Plan.
Elabórase un amplo cuestionario dirixido á cidadanía co fin de recabar de xeito directo o maior número de datos e opinións. O 6 de
novembro publícase este cuestionario en papel e online na páxina
web do Concello e apoiado nas redes sociais municipais para cubrir
en liña.
Un total de 127 persoas, un 76,4% mulleres, participan respondendo
ás preguntas, o que equivale a un 0,76% do total da poboación de Tui.
En paralelo, recóllense e analízanse datos obtidos a través de varias
fontes secundarias que, xunto á información proporcionada por outras canles, (entrevistas, reunións sectoriais...) permiten elaborar un
diagnóstico preciso e axustado ás necesidades e características do
municipio.
Fixéronse entrevistas ao persoal político e técnico, fundamentalmente nas áreas con maior impacto de xénero. Así mesmo, deseñouse outro cuestionario dirixido a persoas con responsabilidades técnica en varias áreas municipais que aportaron non só datos senón unha
relevante información cualitativa e opinións sobre áreas de mellora
da xestión e da transversalidade de xénero.
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A Concellería de Igualdade convoca durante os meses de novembro e
decembro, na última etapa de elaboración deste Plan, a partidos políticos con representación municipal, representantes de entidades
sociais, educativas, culturais, deportivas e asociacións de mulleres. A
todas as persoas asistentes a estas xuntanzas, algunhas presenciais
e outras online, se lles entregou unha ficha para achegar aportacións
ao Plan.
Unha vez deseñadas as medidas do Plan con todos os indicadores e
actividades vinculadas, redactase un primeiro borrador que se envía ás áreas municipais para a súa revisión co obxecto de que cada
concellería valore as medidas e a calendarización proposta e faga
as consideracións oportunas. Unha vez recibidas as observacións,
redáctase finalmente o III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades de Mulleres e Homes de Tui 2020-2024, que é aprobado por
unanimidade no Pleno Municipal o 29 de decembro de 2020.
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A ELABORACIÓN DO PRESENTE informe diagnóstico levouse a cabo

mediante un proceso de recollida de información sobre a situación
económica, social, cultural e política en relación coa igualdade entre
mulleres e homes de Tui.

Os datos e estatísticas desagregadas por sexo amosan a existencia
e persistencia de desigualdades estruturais que, a través da análise
con enfoque de xénero detectan tamén as causas polas que estas
perduran no tempo.
O que a continuación se expón é o resultado dun traballo desenvolvido pola Concellería de Igualdade a través da consultora de xénero Red Talento Consultoras no que se aprecia que a cidadanía de Tui
convive nun contexto masculinizado e con fendas de xénero evidentes en case todas as áreas obxecto de estudo.
Este informe aporta unha descrición cuantitativa e cualitativa da
situación das mulleres e dos homes en Tui a través de indicadores
desagregados por sexo e grupos humanos por idade, sexo, formación, ingresos etc. así como a través dun cuestionario, entrevistas,
cuestionarios sectoriais a persoal técnico do concello e reunións co
tecido social, político, cultural e económico da cidade de Tui.
Hai tamén no cuestionario unha análise da percepción e opinión que
a cidadanía ten sobre varios conceptos relacionados coa igualdade
entre mulleres e homes, as agresións sexuais, a violencia de xénero,
a conciliación ou a dependencia económica.
O cuestionario (online e en papel) deseñouse a partir dos obxectivos do Plan, con preguntas abertas, pechadas, dicotómicas e unha
batería con preguntas de escala, proporcionando unha relevante información para o deseño e delimitación das medidas e indicadores
incluídos no Plan para unha axeitada intervención pública. A recollida
de datos completouse coa explotación de fontes secundarias.
O informe segue unha orde a través de vectores como o contexto
sociodemográfico, a economía e o emprego, a corresponsabilidade, a
educación, o deporte, a saúde, o benestar social, a mocidade, a cultura, a participación, a formación, o urbanismo e a mobilidade, así como
a vulnerabilidade e a violencia de xénero.
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A través do mapeo sobre as fortalezas e debilidades, acádase unha
buscada radiografía das desigualdades do municipio que axudan a
combatilas en todas as súas dimensións.

CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO
Tui é un concello da provincia de Pontevedra, situado na comarca do
Baixo Miño, que limita con Tomiño, O Porriño, Gondomar, Salceda e
Portugal. A condición transfronteiriza é unha das características máis
importantes para definir a poboación e o contexto sociodemográfico
de Tui. Así, forma xunto a cidade portuguesa de Valença a Eurocidade
Valença-Tui, unha rexión urbana transfronteiriza entre España e Portugal constituída en 2012.
Forma parte da Mancomunidade do Baixo Miño e conta cunha superficie de 68 km². Está estruturada nas seguintes parroquias:
••

Areas (Santa Marina)

••

Baldráns (Santiago)

••

Caldelas (San Martín)

••

Guillarei (San Mamede)

••

Malvas (Santiago)

••

Paramos

••

Pazos de Reis (Sagrario)

••

Pexegueiro (San Miguel)

••

Randufe (Santa María da Guía)

••

Rebordáns (San Bartolomé)

••

Ribadelouro (Santa Columba)

••

Tui

Conta cunha poboación de 16 701 habitantes dos que 8 046 son homes e 8 655 mulleres. (IGE. Padrón 2019).

24

A porcentaxe de poboación menor de 20 anos é dun 19,86%, dos que
o 20,89% son homes e o 18,9% mulleres.
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A porcentaxe de poboación de 65 anos ou máis é dun 20,73%, dos
que un 18% son homes e un 23,21% son mulleres.
Segundo estes datos pode sinalarse que a poboación maior está feminizada mentres que a poboación máis nova está lixeiramente masculinizada nun contexto xeral de maioría de mulleres censadas.
Respecto á participación no cuestionario compre sinalar que hai un
total de 127 cuestionarios válidos, o que equivale a un 0,76% do total
da poboación de Tui.
Por sexos, o 76,3% das persoas participantes son mulleres, un total de 97. Esta porcentaxe correspóndese co 1,12% do total de poboación feminina local.
Por parroquias de residencia das persoas participantes hai que destacar a ampla maioría de mulleres e homes da parroquia de Tui, un
42,5%, seguida de Randufe cun 11% e Areas e Caldelas, ambas cun
8,7%.
Parroquia de residencia
Home

Muller

Total

χ² = 0.493

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Tui

12

40%

42

43,3%

54

42,5%

Areas (Santa Mariña)

2

6,7%

9

9,3%

11

8,7%

Baldráns (Santiago)

0

0%

1

1%

1

0,8%

Caldelas (San Martín)

3

10%

8

8,2%

11

8,7%

Guillarei (San Mamede)

2

6,7%

8

8,2%

10

7,9%

Malvas (Santiago)

0

0%

1

1%

1

0,8%

Paramos

1

3,3%

0

0%

1

0,8%

Pazos de Reis (Sagrario)

3

105

6

6,2%

9

7,1%

Pexegueiro (San Miguel)

0

0%

6

6,2%

6

4,7%

Randufe

6

20%

8

8,2%

14

11%

Rebordáns

0

0%

4

4,1%

4

3,1%

Ribadelouro

1

3,3%

1

1%

2

1,6%

Non contesta

0

05

2

2,1%

2

1,6%

Total

30

100%

97

100%

127

100%
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Habitantes
censados en Tui

8 046

8 655

O índice de envellecemento total en Tui é de 104,3.
Por sexo, equivale a 86,56 de homes e 122,82 de mulleres.
O saldo vexetativo é de -33. O ano 2019 rematou con 117 nacementos
(65 homes e 52 mulleres) e 150 defuncións (74 homes e 76 mulleres).

HOMES

MULLERES

Ano 2019

Mulleres
Homes

85 e máis
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
35-39
30-34
35-39
30-34
5-9
0-4
5%

4%

3%

2%

1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Idade
A idade media dos habitantes de Tui é de 44 anos sendo maior a
idade media das mulleres con 45,35 anos. (IGE).
Pola contra, a idade media dos homes participantes no cuestionario,
un 47,37, é superior á das mulleres con 42,7, case 5 puntos por enriba.
Idade media das persoas participantes
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Anova= 0.039

Home

Muller

Total

Media

47,37

42,70

43,81

Mediana

47,00

44,00

45,00

Respostas válidas

30

96

126

Por tramos de idade, hai que sinalar que a porcentaxe de poboación
maior de 65 anos en Tui é maior que a poboación de 20 e menos anos,
(20,73% e 19,85% respectivamente).
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Ao contrario do que sucede coa poboación máis nova (18,9% mulleres) a poboación que supera os 65 anos é fundamentalmente feminina, un 23,21%.
Os datos do cuestionario sinalan a franxa de idade entre 40 e 49 anos
como a máis participativa tanto en homes cun 36,7% como en mulleres, un 41,7%.
Destaca a baixa participación de mulleres maiores de 65 anos fronte
a un 11,5% de participación feminina na franxa de entre 19 a 29 anos.
Idade (agrupada) en tramos
Home

Muller

Total

χ² = 0.090

Fr

%

Fr

%

Fr

%

De 19 a 29 anos

1

3,3%

11

11,5%

12

9,5%

De 30 a 39 anos

6

20%

22

22,9%

28

22,2%

De 40 a 49 anos

11

36,7%

40

41,7%

51

40,5%

De 50 a 65 anos

9

30%

22

22,9%

31

24,6%

Mais de 65 anos

3

10%

1

1%

4

3,2%

Total

30

100%

96

100%

126

100%

Movementos de poboación e orixe
Os datos do IGE de xaneiro de 2019 sinalan que case o 5% das persoas residentes no Concello son estranxeiras, un total de 815. Destas,
363 son mulleres, o que equivale a un 44,5%.
Respecto á nacionalidade das persoas participantes hai que sinalar
escasa participación, só un 0,8% de mulleres estranxeiras que respostaron ás preguntas. En xeral, a poboación participante estranxeira
está por debaixo da poboación real estranxeira que vive no municipio.
Nacionalidade das persoas participantes no cuestionario
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

30

100%

96

99%

126

99,2%

0

0%

1

1,1%

1

0,8%

30

100%

97

100%

127

100%
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O país de orixe da inmigración é fundamentalmente Portugal con
366 persoas das que 132 son mulleres. Por detrás está Marrocos, con
152 persoas das que 59 son mulleres, Brasil, con 61 persoas das que
41 son mulleres e Venezuela, con 34 persoas das que 16 son mulleres.
Os datos referidos á emigración municipal (IGE. 2019) apuntan a un
total de 474 persoas das que 246 son mulleres, o 52%. Do total de
emigrantes, 53 están en países estranxeiros (25 mulleres e 28 homes).
Compre por tanto sinalar que, aínda que se pode falar de movementos de poboación equilibrados por sexo, a inmigración está máis masculinizada mentres que a emigración é maiormente feminina.
Estado Civil
O 52,4% das persoas que respostaron ao cuestionario están casadas,
porcentaxe que se eleva no caso dos homes ata o 62,1%.
O 100% das persoas viúvas son mulleres. Un total do 23% están solteiras, maioritariamente mulleres e un 16,7% conviven en parella. O
6,3% está separado/a ou divorciado/a.
Estado Civil e/ou situación de convivencia
Home

Muller

Total

χ² = 0.387

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Casado

18

62,1%

48

49,5%

66

52,4%

Solteiro/a

5

17,2%

24

24,7%

29

23%

Convivo en parella

4

13,8%

17

17,5%

21

16,7%

Divorciado/a ou separado/a

2

6,9%

6

6,2%

8

6,3%

Viúvo/a

0

0%

2

2,1%

2

1,6%

Total

29

100%

97

100%

126

100%

N.º fillos e fillas
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O 65,4% das persoas que participaron no cuestionario declaran ter
fillos ou fillas.
Por sexo, un 62,9% de mulleres e un 73,3% de homes están nesta
situación.
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Tes fillos/as?
Home

Muller

Total

χ² = 0.293

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Si

22

73,3%

61

62,9%

83

65,4%

Non

8

26,7%

36

37,1%

44

34,6%

Total

30

100%

97

100%

127

100%

A maioría declaran ter 2 fillos/as, un 46,3%, porcentaxe que se incrementa no caso das mulleres ata un 46,3%.
Si seleccionaches “Si”, indica cantos
Home

Muller

Total

χ² = 0.246

Fr

%

Fr

%

Fr

%

1 fillo/a

7

33,3%

24

39,3%

31

37,8%

2 fillos/as

8

38,1%

30

49,2%

38

46,3%

3 fillos/as

6

28,6%

7

11,5%

13

15,9%

Total

21

100%

61

100%

82

100%

A idade dade media de maternidade en Tui é de 32,83 anos e a taxa
bruta de natalidade sitúase en 6,24.
En 2019 houbo na localidade 117 nacementos, 65 nenos e 52 nenas.

PERCEPCIÓN SOBRE A DESIGUALDADE E A
DISCRIMINACIÓN DAS MULLERES
No cuestionario pídese opinión ás persoas participantes para que sinalen e describan a situación na que se atopan as mulleres de Tui. O
90,7% das mulleres manifestan sentirse discriminadas polo feito de
ser mulleres.
En todas as respostas hai un recoñecemento explícito á desigualdade estrutural das mulleres.
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Cres que as mulleres sofren discriminación polo feito de ser mulleres?
Home

Muller

Total

χ² = 0.021

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Sí

23

76,7%

88

90,7%

111

87,4%

Non

7

23,3%

5

5,2%

12

9,4%

Non sabe/ Non
contesta

0

0%

3

3,1%

3

2,4%

Total

30

100%

96

100%

126

100%

O cuestionario incorpora unha pregunta cunha selección de respostas múltiples co fin de detectar os espazos e ámbitos nos que
se percibe unha maior desigualdade e discriminación por parte da
poboación participante.
Un 78,3% apunta á desigualdade nas empresas e o acceso a postos
de responsabilidade como ámbitos con maior discriminación por razón de sexo, porcentaxe que se incrementa lixeiramente nas mulleres ata un 79,6%.
A percepción sobre a discriminación por razón de sexo é tamén moi
alta noutros ámbitos económicos, como no que atinxe á estabilidade
laboral, cun 74,2%, á promoción profesional cun 71,7% e ao acceso
ao emprego, cun 68,3%. En todas estas variables, a porcentaxe de
mulleres é máis alta ca dos homes.
Tamén é salientable que un 60,2% de mulleres considera estar discriminada no acceso á política e á toma de decisións.
Unha porcentaxe maior de homes, un 44,4%, que de mulleres considera que estas están discriminadas nas asociacións culturais e deportivas.
Os eidos ou espazos nos que se percibe maior igualdade por parte
de homes e de mulleres son nas asociacións de mulleres e no acceso
á educación.
Un 30,1% de mulleres considera que na cultura, o cine e a música hai
desigualdade.
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É maior a porcentaxe de mulleres que de homes que indican que as
mulleres están discriminadas nas Forzas e Corpos de Seguridade do
Estado e na xustiza.
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Cres que a muller está discriminada respecto do home en…
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Nas empresas e no acceso a
postos de responsabilidade

20

74,1%

74

79,6%

94

78,3%

Na estabilidade no emprego

18

66,7%

71

76,3%

89

74,2%

Na promoción profesional

19

70,4%

67

72%

86

71,7%

No acceso ao emprego

16

59,3%

66

71%

82

68,3%

No acceso á política e á toma
de decisións

12

44,4%

56

60,2%

68

56,7%

Nas Forzas e Corpos de
Seguridade do Estado

11

40,7%

47

50,5%

58

48,3%

No deporte

7

25,9%

37

39,8%

44

36,7%

Na Xustiza

5

18,5%

31

33,3%

36

30%

Noutras

6

22,2%

30

32,3%

36

30%

No cine, na música, na cultura
en xeral

5

18,5%

28

30,1%

33

27,5%

En asociacións culturais ou
deportivas

12

44,4%

18

19,4%

30

25%

En asociacións veciñais

6

22,2%

7

7,5%

13

10,8%

No acceso á educación

0

0%

12

12,9%

12

10%

En asociacións de mulleres

0

0%

5

5,4%

5

4,2%

Respostas válidas

27

93

120

A cidadanía sinala os obxectivos máis urxentes para promover a
igualdade
Mais do 70% do total de participantes apunta á necesidade de sensibilizar á sociedade para superar estereotipos e prexuízos machistas.
Un 64,5% sinala directamente ás medidas de conciliación e aos horarios. E un 56,5% cre que se debe mellorar a situación das mulleres,
tanto no acceso ao emprego como no que respecta ás condicións laborais.
Por outra banda, é baixa a porcentaxe que considera obxectivo prioritario a mellora dos servizos municipais e a promoción do asociacionismo.
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En relación co novo Plan de Igualdade de Tui, sinala os cinco obxectivos máis urxentes
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Sensibilizar á sociedade
para superar estereotipos e
prexuízos machistas

23

82,1

64

66,7

87

70,2

Mellorar as medidas de
conciliación e os horarios

15

53,6

65

67,7

80

64,5

Mellorar o acceso ao emprego
e as condicións laborais das
mulleres

8

28,6

62

64,6

70

56,5

Mellorar a atención e prevención
da violencia de xénero

9

32,1

57

59,4

66

53,2

Valorizar o traballo non
remunerado das mulleres

12

42,9

53

55,2

65

52,4

Mellorar as políticas dirixidas a
mulleres vulnerables ou en risco
de exclusión

14

50,0

47

49,0

61

49,2

Implicar aos homes

12

42,9

43

44,8

55

44,4

Mellorar a atención a persoas
dependentes: menores,
maiores, persoas con
discapacidade etc.

11

39,3

42

43,8

53

42,7

Incorporar a perspectiva
de xénero a toda a política
municipal

4

14,3

30

31,3

34

27,4

Mellorar os servizos municipais

4

14,3

20

20,8

24

19,4

Apoiar o asociacionismo

5

17,9

10

10,4

15

12,1

Outras

2

7,1

4

4,2

6

4,8

Respostas válidas

28

96

124

O CONCELLO
A corporación municipal de Tui está formada por 17 concelleiros e
concelleiras, e tras as eleccións do 26 de maio de 2019, composta
por seis partidos políticos.
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É unha corporación maioritariamente masculina na que só hai 5 mulleres entre os 17 representantes municipais, o que equivale a menos
dun 30%. Compre destacar que, segundo datos do INE, en 2019 o
40,82% das persoas concelleiras en España e o 40,77% en Galicia
eran mulleres.
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O grupo de goberno está formado por dous partidos, PSdeG, con 8
representantes e En Marea con 1.
Destas 9 persoas concelleiras, so 3 son mulleres, que representan un
33,3% de mulleres no equipo de goberno.
Existe a Concellería de Igualdade, dirixida por una muller.
Respecto ao persoal ao servizo da administración local destacan os
datos do IGE de xullo de 2019, que indican que o 48,8% deste persoal
son mulleres.

ECONOMÍA, SECTORES ESTRATÉXICOS E EMPREGO
Economía e empresa
Segundo datos de 2019 (IGE), hai en Tui 1 378 empresas que se dividen do seguinte xeito:

INDUSTRIA

107

CONSTRUCIÓN

257

COMERCIO, TRANSPORTE E HOSTALERÍA

574

INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS

12

ACTIVIDADES FINANCEIRAS E SEGUROS

40

ACTIVIDADES PROFESIONAIS E TÉCNICAS

164

EDUCACIÓN, SANIDADE E SERVIZOS SOCIAIS

88

OUTROS SERVIZOS

101
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Os datos mostran o importante peso do sector do comercio, transporte e hostalería cun total de 572 empresas seguido do sector servizos con 440 empresas en total. Deste total de empresas, 21 constituíronse entre xaneiro e outubro de 2020.
O tamaño medio das empresas de Tui (IGE 2018) é de 2,8, cifra situada por debaixo da media galega, que se sitúa en 3,09 e da media da
provincia de Pontevedra con 3,14.
Emprego: datos, recursos e programas de inserción e
desenvolvemento económico.
Os datos correspondentes ao paro rexistrado en Tui no mes de xaneiro de 2020, 2 meses antes da situación provocada pola pandemia da
Covid 19, reflicten que do total das 1 060 persoas en paro que había,
646 eran mulleres, o que equivale a un 61%. Do total de paradas en
xaneiro, o 55% tiñan 45 ou máis anos.
Comparativa por sexo persoas paradas xaneiro e outubro de 2020
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

771

646
414

480

HOMES
MULLERES

XANEIRO 2020

OUTUBRO 2020

No mes de outubro do 2020, en plena crise sanitaria e económica,
o paro incrementouse ata un total de 1 251 persoas das que 771 son
mulleres, un 62%, porcentaxe practicamente similar ao de xaneiro.
Destas, o 48,7% teñen 45 ou máis anos. Esta porcentaxe baixou nesta franxa de idade pero se incrementou na franxa de entre 25 e 44
anos, que pasou do 41,3% en xaneiro a un 44% en outubro.
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A porcentaxe de mulleres en paro na provincia de Pontevedra é do
58,5%, un 3,5% menos que no Concello de Tui.
Respecto do paro rexistrado segundo sexo, grupos de idade e duración da demanda (IGE Outubro 2020) hai que destacar que das 1 251
persoas paradas, 71 teñen menos de 25 anos, un 5,6%. Destas, un
52,1% son mulleres.
Por sectores, destaca o sector servizos no que se aglutina o 62,5%
do total e dos que un 70% son mulleres.
Cando analizamos as porcentaxes de persoas paradas maiores de 45
anos, que suman un total de 1 180, a porcentaxe de mulleres dispárase ata un 60,5%. Ademais, ao analizar o tempo en paro, do total de
569 persoas que levan máis dun ano en paro, a porcentaxe de mulleres chega a un 65,5%.
Si se mide o paro rexistrado segundo sexo e actividade económica
segundo CNAE (IGE Outubro 2020), obsérvase que o sector no que
máis persoas paradas hai é o da industria manufactureira, con 167
persoas das que un 41,3% son mulleres, así como o comercio, con 171
persoas, das que unha gran maioría, 111, son mulleres, un 65%.
Tamén destaca o número de persoas paradas nas actividades administrativas e servizos auxiliares con 161, das que 102 son mulleres, un
63,3%.
Sobre o paro rexistrado segundo xénero e nivel de estudos rematados destaca o dato que amosa que das 210 persoas en paro con
estudos postsecundarios, un 73% son mulleres. Esta porcentaxe vai
diminuíndo a medida que baixa o nivel de estudos, e que amosa que
o paro de persoas con estudos máis altos ten unha fonda fenda de
xénero.
Respecto das afiliacións á Seguridade Social en alta laboral (IGE. Setembro 2020) os datos apuntan a un total de 6 050 persoas das que
2 760 son mulleres, o 45,6%.

Afiliación á
Seguridade Social

3 290

2 760

HOMES

MULLERES

Setembro 2020
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Por nivel de estudos, o cuestionario sinala que máis do 69% das persoas participantes conta con estudos universitarios, tanto mulleres
como homes. Estes datos, non manteñen equivalencia cos datos
reais.
Estudos
Homes

Mulleres

Total

χ² = 0.884

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Sen estudos

0

0%

1

1%

1

0,8%

Graduado Escolar

3

10,3%

6

6,3%

9

7,2%

ESO

1

3,4%

5

5,2%

6

4,8%

Bacharelato

5

17,2%

17

17,7%

22

17,6%

Universitarios

20

69%

67

69,8%

87

69,6%

Total

29

100%

96

100%

125

100%

Das 199 persoas maiores de 16 anos de Tui que non saben ler ou
escribir, 135 son mulleres, o 67,8% (IGE. Censo de poboación e vivendas 2001.) Das 494 persoas que contan con estudos superiores
ou doutoramento, 254 son mulleres, o 51,4%. Son os últimos datos
dispoñibles pero moi antigos. Aínda así, consideramos oportuno reflexalos no informe.
O 60% dos contratos a tempo parcial rexistrados en 2019 en Tui correspóndense con contratos de mulleres. A porcentaxe invértese ao
analizar os contratos a tempo completo no mesmo ano, dos que so o
35% correspóndense con mulleres.
Os contratos iniciais segundo sexo, tipo e duración do contrato (IGE.
2019) hai 242 contratos indefinidos, dos que o 38% se corresponden
con mulleres. Esta porcentaxe se incrementa ao analizar os contratos
temporais nos que as mulleres representan un 47%.
Estes datos sinalan que os contratos de mulleres son maioritariamente temporais e representan a maioría dos contratos a tempo parcial.
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Un 65,6% das persoas participantes no cuestionario declara estar
traballando, porcentaxe máis altos nos homes. Só un 7% sinala que
é pensionista, porcentaxe neste caso máis alto nas mulleres. Ningún
home declárase amo de casa fronte a un 9,3% de mulleres que así
se definen.
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A pesares de que o cuestionario foi respondido durante uns meses
nos que a pandemia da Covid-19 afecta ás economías de todo o mundo, só un 0,8% de participantes manifesta atoparse en ERTE.
Un 13,4% de mulleres e un 6,5% de homes declara estar buscando
emprego.
Cal é a túa situación laboral actualmente?
Home

Muller

Total

χ² = 0.313

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Traballo

23

74,2%

61

62,9%

84

65,6%

Busco Emprego

2

6,5%

13

13,4%

15

11,7%

Amo/a de casa

0

0%

9

9,3%

9

7%

Pensionista-xubilado/a

3

9,7%

6

6,2%

9

75

Estudo e traballo

3

9,7%

3

3,1%

6

4,7%

Estudo

0

0%

4

4,1%

4

3,1%

Estou nun ERTE

0

0%

1

15

1

0,8%

Total

31

100%

97

100%

128

100%

Sobre o ámbito de traballo, destaca que o 52,8% traballa por conta
allea, un 51,6% mulleres.
É moi alta a porcentaxe de mulleres que traballa na administración
pública, un 29,7%, mesmo superior ás que declararan traballar por
contra propia, un 18,8%.
En caso de traballar, especifica
Home

Muller

Total

χ² = 0.058

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Por conta allea na empresa
privada

14

56%

33

51,6%

47

52,8%

Por conta allea na
administración pública

3

12%

19

29,7%

22

24,7%

Por conta propia

8

325

12

18,8%

20

22,5%

Total

25

100%

64

100%

89

100%
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A Área de Emprego e Formación aposta pola mellora da cualificación
das posibles persoas traballadoras a través de cursos destinados á
formación e a orientación laboral que permita a súa inserción laboral.
Conta cunha Oficina de Emprego e Desenvolvemento Local que
actúa como un equipo multidisciplinar para impulsar a economía local, a optimización dos recursos e polo incremento das capacidades
das persoas para acadar o pleno emprego.
Esta Oficina implanta políticas activas de emprego e apoia as iniciativas empresarias xeradoras de novos postos de traballo. Así mesmo,
realiza estudos, identifica actividades que poidan acoller novos negocios, presta apoio e información de programas de axudas ao emprego, realiza trámites xurídicos e administrativos para creación de
empresas, planifica e deseña os programas e proxectos municipais
de emprego, os programas de cooperación, de orientación laboral e
inserción e participa no deseño e xestión de proxectos e programas
financiados con fondos comunitarios, de fomento da cultura emprendedora e na organización de cursos de formación.
Nos últimos anos o Concello de Tui executou varios plans de emprego.
Así, o Programa Integrado de Emprego “Tui Emprégate”. 2018-2019
contou cun total de 100 participantes das que o 63% foron mulleres.
Na actualidade estase desenvolvendo o Programa Integrado de Emprego 2019-2020. O ano pasado participaron 100 persoas das que 40
eran homes e 60 mulleres, un 60% e este ano participan 69 mulleres
e 31 homes.
Destaca asemade o relevante tecido asociativo económico con tres
asociacións de carácter empresarial ou comercial.
A Asociación Empresarial Areas Tui constituíuse en 2006 integrada
por empresas que desenvolven a súa actividade no ámbito xeográfico do Parque Empresarial de Areas. Os datos que facilitan na páxina
web respecto ás empresas e ás persoas que traballan nas mesmas
non están desagregados por sexo. Das 6 persoas que conforma a
xunta directiva, só hai unha muller, o 16,6%.

38

Hai unha Asociación de Empresarios e Comerciantes de Tui, EMPRETUI
que fomenta as relacións e a convivencia de todos os empresarios e
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empresarias de Tui. Ten 8 persoas na xunta directiva das que 2 son
mulleres, o 25%.
A Asociación de Comerciantes e Industrias de Tui, ACITUI, é outra asociación de carácter profesional e económico que conta actualmente
con 109 establecementos asociados. Das 9 persoas na xunta directiva, 2 son mulleres, o 22%.
En Tui hai Cámara de Comercio de Tui. Entre os seus obxectivos está o
de promocionar e defender os intereses xerais do comercio, a industria e a navegación e a contribuír ao desenvolvemento económico
do seu ámbito de influencia. Fináncianse con aportacións voluntarias
das empresas, ingresos obtidos por prestación de servizos e a través
de convenios que se subscriben coas administracións públicas. De 12
membros do pleno da Cámara, só hai unha muller, o que representa
un 8,33%.
O Concello conta cun espazo para a formación, o Centro Municipal
de Formación, situado en Guillarei, nunha nave municipal na que en
dous andares se distribúen as oficinas, aulas e talleres. O Centro dispón de 6 aulas homologadas, unha delas destinada a clases de informática; unha aula multifuncional, biblioteca, 5 espazos destinados a
talleres de carpintería, electricidade, fontanería, construción; e dúas
zonas de almacenaxe. Conta con aseos adaptados e elevador. O centro está equipado con instalacións fotovoltaicas que serven enerxía
eléctrica a unha parte das instalacións.
En 2020 o Centro foi homologado para a impartición de novas especialidades formativas con gran demanda laboral como atención
sociosanitaria, limpeza industrial, formador/a de formadores/as, actividades loxísticas de xestión, competencias clave e informática.
O Centro de Formación está homologado pola Xunta de Galicia para
a prestación de formación en especialidades como as enerxías renovables, electricidade, madeira, instalacións, comunicación, turismo e
reformas.
O obxectivo deste Centro pasa por levar a cabo o labor social relacionada coa formación do Concello de Tui, dirixindo a actividade a toda a
poboación e ao persoal que traballa no Concello.
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Unha das súas liñas de acción é a busca de recursos para ofertar formación en diferentes especialidades e a diferentes grupos de poboación, tanto persoas non ocupadas coma traballadores en activo,
traballadores das administracións públicas, poboación en risco de
exclusión social, persoas con discapacidade etc. A esta súmase o servizo de información, orientación e busca de emprego financiado pola
Xunta de Galicia e FSE, vixente ata o ano 2018, e que foi recuperado
en 2020, actualmente financiado con recursos municipais.
A actividade formativa municipal é moi relevante. Durante os últimos
anos impartíronse cursos de emprego que tiveron en conta de xeito preferente a mulleres desempregadas con baixa cualificación ou
mulleres con discriminacións múltiples.
Dende 2015 destacan cursos de fontanería, de montaxe de mobles
e elementos de carpintería, de operacións de fontanería e calefacción climatización, de montaxe de redes, instalación de elementos
de carpintería. Tamén se realizaron accións formativas adaptadas ás
demandas de Tui e a súa contorna para fomentar a empregabilidade
das mulleres. Dende 2015 destacan os seguintes cursos:
En colaboración coa Deputación de Pontevedra:
••

2015: Acompañante de transporte escolar.

••

2015: Cocina internacional.

••

2015: Depoemprega.

••

2015: Tapas, petiscos e canapés.

••

2016: Depoemprega.

••

2017: Depoemprega.

••

2018: Depoemprega.

En colaboración coa Xunta de Galicia:
••

2017: Curso de carretilleiro. Plan Inclusión.

En colaboración coa Cruz Vermella:
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••

2017: Taller de alfabetización e apoio escolar.

••

2017: Clases de alfabetización.
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••

2018: Clases de alfabetización.

••

2018: Manipulador de alimentos.

••

2018: Formación para o emprendemento.

••

2018: Taller de alfabetización e español.

••

2019: Taller de alfabetización e español. Cruz Vermella.

En colaboración co GDR:
••

2019: Eurural. GDR Creación de conservas

••

2020: Eurural. GDR Creación de conservas

En colaboración con Radio Ecca:
••

2017: Aprovisionamento e almacenaxe na venta.

••

2017: Técnicas de venta. Fundación ECCA.

En colaboración coa Fundación EMAUS:
••

2016: Competencias básicas para a xestión e reciclaxe de residuos textiles.

••

2017: Recliclatex.

Leváronse a cabo accións formativas para aproximar ás mulleres as
tecnoloxías da información e ás redes sociais como ferramenta útil e
necesaria para o acceso ao emprego.
••

2019: Taller: Extraordinarias.net: “Creciendo de lo local a lo global”. Fundación Cibervoluntarios.

••

2019: Taller Emprende. Cruz Vermella.

••

2019: Búsqueda de emprego activo en verde. Femxa.

••

2019: Formación Senior: Mareas de coñecemento. Universidade de Vigo

••

2019: Habilidades dixitais. Acción laboral.

••

2018: Búsqueda de emprego. Cruz Vermella.

••

2017: Curso de búsqueda de emprego. Plan Inclusión Xunta de
Galicia.

••

2017: Formación e autoemprego. Fundación ECCA.

••

2017: Búsqueda de emprego. Cruz Vermella.
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Ingresos
Segundo datos da EPA de 2017, a renda media anual por persoa en
Tui situábase nos 12 950€ mentres que a renda media por fogar se
situaba en 25 363€. En 2019, a renda bruta por habitante, segundo
datos do IGE foi de 13.167,21€.
A porcentaxe de poboación con ingresos por unidade de consumo
por debaixo do 40% da media é dun 12,5% dándose unha maior porcentaxe nas mulleres, cun 12,9%, e nas persoas estranxeiras, cun
35,9%.
Segundo o cuestionario, o 28,8% da poboación sitúa os seus ingresos
entre 1 201€ e 1 800€, maioritariamente homes.
O 100% das persoas participantes que declaran non ter ingresos e
o 100% das que declaran ter ingresos iguais ou inferiores aos 300€
son mulleres.
Pola contra o 66,6% das persoas que declaran ter ingresos superiores aos 3 000€ son homes.
Tamén é significativo que do 18,4% das persoas que afirman que os
seus ingresos están entre 600€ e 900€ mensuais, por debaixo do
salario mínimo, o 90% son mulleres.
En que sección desta escala están os teus ingresos persoais mensuais despois da dedución fiscal?
Home

42

Muller

Total

χ² = 0.009

Fr

%

Fr

%

Fr

%

De 1801 a 24000€

1

3,3%

17

17,9%

18

14,4%

De 2401 a 3000€

4

13,3%

3

3,2%

7

5,6%

De 301 a 600€

2

6,7%

8

8,4%

10

8%

De 1201 a 1800€

10

33,3%

26

27,4%

36

28,8%

De 601 a 900€

1

3,3%

9

9,5%

10

8%

De 901 a 1200€

8

26,7%

15

15,8%

23

18,4%

Máis de 3000€

4

13,3%

2

2,1%

6

4,8%

Menos ou igual a
300€

0

0%

4

4,2%

4

3,2%

Non teño ingresos de
ningún tipo

0

0%

11

11,6%

11

8,8%

Total

30

100%

95

100%

125

100%
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Hai que destacar a feminización da renda e axudas de inclusión social. Así, en 2019, do total de 83 persoas que percibiron a RISGA no
Concello de Tui, 52 eran mulleres, un 62,6%.
No mesmo ano, o 62,5% das 8 persoas que percibiron Axudas de Inclusión Social, 5 foron mulleres. O 62,5%.
Segundo datos do IGE, había en Tui no ano 2019, 3 532 pensionistas.
Destas, 1 626 eran mulleres, un 46%.
As pensións non contributivas son prestacións económicas indefinidas que teñen a súa concesión supeditada a unha previa relación
xurídica coa Seguridade Social. Este carácter contributivo reproduce
as desigualdades da vida laboral de mulleres e homes e arroxa unha
fenda dun 34,64% en España.
Por exemplo, a taxa de actividade das mulleres é 11 puntos inferior á
dos homes, as taxas de ocupación teñen unha diferencia dun 11,67 %
e o 74% dos traballos a tempo parcial están desempeñados por mulleres.
A fenda de xénero nas pensións sitúase en España en 34,6% (datos INE 2019). Por comunidades autónomas, a maior fenda salarial na
contía das pensións está en Asturias cun 44, 17 %, seguida de Euskadi
cun 39,38 % e Navarra cun 38,24 %. En Galicia é de 35,09%, tamén
por riba da media estatal e sitúase cas pensións máis baixas do país,
674,88€ as mulleres e 1 039,67 os homes, por debaixo da media de
todas as comunidades autónomas que se sitúa en 791,68€ as mulleres e 1.211,17€ os homes.
En Tui, segundo datos do IGE de 2019, é media das pensións das mulleres situase en 743,32€ e os homes en 1.060,04€, en ambos sexos,
por debaixo da media galega e estatal.
Outro dato interesante ten que ver coa porcentaxe de persoas que
cobraban en 2019 unha pensión non contributiva en Tui. Así, do total
de 299 persoas que cobraban unha pensión deste tipo, máis do 68%
eran mulleres, porcentaxe que ascende ata o 78% no que atinxe a
pensións non contributivas por xubilación.
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Dependencia económica
A dependencia económica analízase neste informe a partir dos datos do cuestionario. Así, un 70,1% afirma non sentirse dependente
economicamente de ninguén, porcentaxe que no caso das mulleres
baixa ata o 63,9%.
Un 20,6% de mulleres manifesta sentirse dependente da súa parella
e un 13,4% da súa familia.

Sénteste dependente economicamente de alguén?
Home

Muller

Total

χ² = 0.057

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Non me sinto
dependente de
ninguén

27

90%

62

63,9%

89

70,1%

Síntome dependente
da miña parella ou
exparella

2

6,7%

20

20,6%

22

17,3%

Síntome dependente
da miña familia

1

3,3%

13

13,4%

14

11%

Síntome dependente
doutras persoas

0

0%

2

2,1%

2

1,6%

Total

30

100%

97

100%

127

100%

Fenda salarial
A desigualdade salarial entre mulleres e homes, tamén chamada
fenda salarial, é a distancia na retribución media (salario máis complementos) de mulleres e homes. A fenda salarial entre mulleres e
homes é a parte desa diferencia que non queda xustificada por unha
distinta aportación de valor no desempeño dun traballo e que só se
explica en función do sexo da persoa que realiza o traballo.
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Non se dispoñe de datos municipais sobre a fenda salarial, pero cabe
destacar que a fenda salarial en Galicia é superior á do conxunto de
España. Unha muller galega cobra, por termo medio, 5 488 euros menos que un home, diferencia do 22,6% (21,9% en España), segundo
datos de la ‘Enquisa Anual de Estrutural Salarial’ do Instituto Nacional
de Estatística (INE) con datos do exercicio 2017.
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POLÍTICAS DE IGUALDADE: RECURSOS,
EQUIPAMENTOS E ACTIVIDADES
As políticas de igualdade xestiónanse dende a Concellería de Igualdade sendo esta a primeira lexislatura na que están separadas das
políticas de servizos sociais.
No Concello de Tui non hai CIM propio sendo os CIM de A Guarda e O
Porriño os de referencia para as mulleres do municipio.
No mes de xullo do 2020 púxose en marcha o Programa Tui Muller,
que máis adiante se detalla, cofinanciado entre o Concello de Tui e a
Xunta de Galicia e FSE.
A valoración da cidadanía respecto ao esforzo que en materia de
igualdade e contra a violencia de xénero realiza o consistorio é dun
6,19, máis alta por parte dos homes, cun 6,54, que das mulleres, cun
6,08.
Valora de 0 a 10 o esforzo que en materia de igualdade e loita contra a
violencia de xénero realiza o Concello de Tui
Anova= 0.315

Home

Muller

Total

Media

6,54

6,08

6,19

Mediana

7,00

6,00

6,00

Respostas válidas

28

85

113

Só un 21,3% das mulleres declara coñecer algunha política concreta
de igualdade que desenvolve o Concello de Tui.
Coñeces algunha política concreta de igualdade que desenvolva o Concello?
Home

Muller

Total

χ² = 0.513

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Si

8

26,7%

20

21,3%

28

22,6%

Non

22

73,3%

74

78,7%

96

77,4%

Total

30

100%

94

100%

124

100%

Un total de 20 mulleres e 8 homes declaran coñecer unha política
concreta de igualdade do Concello. Na seguinte táboa, detállanse as
respostas. As accións máis coñecidas son a posta en marcha do Plan
de Igualdade, o Club de Lectura Feminista e a promoción da empregabilidade e as actuacións de visibilización da violencia de xénero.
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Si seleccionaches “Sí” indica o nome desa política municipal concreta
χ² = 0.177

Home

Muller

Total

Ana María Núñez

0

1

1

Promoción de empregabilidade.
Actuacións de visualización da violencia
de xénero.

2

1

3

Campaña Tui En Negro

2

0

2

Campañas educativas, centros
información á muller, celebración do 25 N,
xornadas mulleres e Covid

0

1

1

Charlas de formación

0

1

1

Charlas de igualdade

0

2

2

Charlas nos institutos

0

2

2

Club de lectura feminista

1

2

3

Concellería de Igualdade

1

0

1

Cursos

0

1

1

Día non violencia de xénero

0

1

1

Este Plan de Igualdade

0

4

4

Formación e campañas de sensibilización.
Atención a mulleres en situación de
violencia de xénero.

0

1

1

O programa MULLER TUI

1

0

1

Obradoiro Cultivando a igualdade

1

0

1

Talleres, charlas,

0

1

1

Violencia cero

0

1

1

Violencia de xénero/ 8 de marzo/ LGBTI...

0

1

1

Respostas válidas

8

20

28

Cando se pregunta no cuestionario polas actividades nas que teñen
participado, destaca, con moita diferenza, a participación en accións
de visibilización da violencia machista, e as campañas de igualdade.
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A pesar disto, é moi alta a porcentaxe que declara non participar en
ningunha das actuacións expostas.
En que actuacións desenvolvidas polo Concello tes participado?
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Accións de sensibilización da
violencia machista

9

30%

27

28,4%

36

94,7%

Campañas de igualdade

4

13,3%

24

25,3%

28

73,7%

Charlas e actividades de
formación

3

10%

17

17,9%

20

52,6%

Usuaria dos servizos dirixidos
a mulleres vítimas de violencia
machista

0

0%

1

1,1%

1

2,6%

En ningunha

19

63,3%

50

52,6%

69

81,6%

Outras

4

13,3%

7

7,4%

11

28,9%

Respostas válidas

30

95

165

A valoración sobre o traballo que ven desenvolvendo a Concellería
de Igualdade recibe unha nota media de 6,28, máis alta nos homes
que nas mulleres.
Como cualificarías do 0 ao 10 o traballo realizado pola Concellería de
Igualdade do Concello de Tui?
Anova= 0.157

Home

Muller

Total

Media

6,76

6,11

6,28

Mediana

7,00

6,00

6,00

Respostas válidas

29

83

112

Respecto doutros datos salientables, hai que sinalar que o Concello
non outorga subvencións nominativas nin en libre concorrencia ás
asociacións de mulleres da vila nin ás vencelladas á igualdade. Hai
3 asociacións de mulleres, a Asociación de Mulleres en Igualdade, a
Asociación de Amas de Casa e a Asociación de Palilleiras de Tui).
O Concello non fixo ata o de agora avaliacións de impacto de xénero
e descoñece o número de empresas ou entidades subcontratadas
que contan con medidas de igualdade, como plans de igualdade ou
plans de corresponsabilidade e conciliación.
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Hai que destacar tamén o Programa de Conciliación IGUAL E+, que
se explicará detidamente no epígrafe sobre conciliación, así como
as campañas de sensibilización en materia de igualdade que periodicamente se levan a cabo en colaboración cos centros educativos do
municipio.
Actividades de igualdade e contra a violencia de xénero
Como actividades propias e organizadas polo Concello con motivo da
celebración do Día Internacional da Muller o 8 de marzo, analizáronse, a efectos deste informe, as programacións correspondentes aos
anos 2017, 2018, 2019 e 2020.
En 2020, baixo o lema “Somos e seremos Inmarcesibles”, conmemorouse o 8 de marzo cunha ampla programación baixo unha óptica feminista, na que para conmemorar en Tui o Día Internacional da Muller,
celebrouse un acto institucional na que Andrea González, deu lectura
a un manifesto e se leron poemas por parte Emilia Rosende.
Presentouse o programa “Mulleres Senlleiras de Tui 2020” para dar
visibilidade a mulleres anónimas, realizado en colaboración cos centros educativos tudenses e no que estas mulleres foron retratadas
pola artista Gemma Marqués. Nos centros educativos, as técnicas da
Área de Servizos Sociais impartiron obradoiros de coeducación.
A mostra “Rompe. Xoga en Igualdade” expúxose na Sala Municipal da
Área Panorámica e se celebraron actividades como o monólogo “En
que pensan as mulleres” de Baia Fernández de la Torre, artista, poeta
e terapeuta da risa, unha cea homenaxe ás mulleres, organizada por
mulleres de Tui na que colaborou o Concello. O Club de Lectura do IES
San Paio fixo unha lectura de poemas e a cantante Xoana presentou o
seu traballo musical “Dardos”. Ademais, celebrouse un almorzo informativo sobre o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero dirixido
a empresas, profesionais, centros educativos, administracións e público en xeral, así como un obradoiro de “Mulleres fronte ao espello”.
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Houbo unha concentración o propio día 8 de marzo na Praza da Inmaculada e a imaxe da campaña expúxose en lonas colocadas nas fachadas da Casa do Concello e da Área Panorámica ao mesmo tempo que
se iluminaron de morado tanto a fachada da Casa do Concello como a
fonte da Praza da Inmaculada.
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O resto de actividades programadas suspendéronse. Estas consistían
nun taller de ioga e meditación “Equilibrio mente e corpo”, a actividade “Ao vivo. Elas crean” e o “I Encontro Líder-A-Mulleres inspiradoras”
así como a actividade “Somos e seremos Inmarcesibles”.
No que atinxe á conmemoración do Día Internacional da Eliminación
da Violencia de Xénero, a programación de 2019 pivotou no Proxecto “TUI SOÑA”, conxuntamente cos centros educativos da localidade,
baseado nos valores de respecto onde non teña cabida a violencia de
xénero a través das voces dos nenos e nenas, que plasmaron as súas
frases en siluetas colocadas nos colexios e que logo foron expostas e
doadas ao comercio e á hostalería de Tui.
En 2020, as actividades estiveron condicionadas polas restricións a
causa da Covid. A pesar da situación, o Concello elaborou máscaras e
chapas e programou a película “Tódalas mulleres que coñezo”.
No cuestionario, expuxéronse unha serie de actividades e actuacións
de carácter reivindicativo para que as persoas indicaran si participaron ou non nelas e sobre o activismo e participación en asociacións
ou partidos políticos.
Destaca que o 82,2% do total, un 88,6% no caso das mulleres, acudiu á manifestación ou actos do 8 de marzo. Esta porcentaxe diminúe
no caso da manifestación ou actividades do 25 de novembro, ata un
72,2%.
É alta a porcentaxe de mulleres que declara militar nunha asociación feminista, un 11,4%. Tamén é alta a porcentaxe total que declara
militar nun partido político.
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Participaches nalgunha das actividades que se expoñen a continuación?
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Manifestación ou actos do 8 marzo, Día
da Muller

12

60%

62

88,6%

74

82,2%

Manifestación ou actos do 25 de
novembro, Día Internacional contra a
Violencia de Xénero

12

60%

53

75,7%

65

72,2%

En actos e convocatorias de
asociacións feministas

4

20%

24

34,3%

28

31,1%

Acto de apoio á vítima da Manada

3

15%

23

32,9%

26

28,9%

En actividades feministas organizadas
por partidos políticos

0

0%

13

18,6%

13

14,4%

Milito activamente nun partido político

4

20%

4

5,7%

8

8,9%

Milito activamente en asociacións
feministas

0

05

8

11,4%

8

8,9%

Respostas válidas

20

70

90

A violencia de xénero. Recursos e políticas. Percepcións
A violencia de xénero é un problema de dimensión mundial e a violación dos dereitos humanos máis estendida no mundo.
A ONU calcula que entre millón e medio e tres millóns de mulleres e
nenas perden a vida cada ano a consecuencia desta violencia.
En 2019 foron asasinadas a mans das súas parellas e exparellas en
España 55 mulleres, 3 delas en Galicia, das que 2 foron na provincia
de Pontevedra. Así mesmo, 2 menores quedaron orfos en Galicia, os
2 na provincia de Pontevedra.
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No Partido Xudicial de Tui presentáronse en 2019 un total de 65 denuncias por violencia de xénero e, segundo datos da Delegación do
Goberno para a Violencia de Xénero, no que vai de ano 2020 téñense
presentado 28 denuncias. Destas denuncias, ningunha foi presentada pola propia vítima ou polos seus familiares. Das 28 denuncias, 20

III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

foron a través de atestado policial con denuncia da vítima e 3 por
atestado policial con denuncia de familiares. As 5 restantes foron a
través dun atestado policial directamente da policía.
Non houbo denuncias por parte de lesións e tampouco por servizo de
asistencia de terceiros.
En 2019 houbo 65 denuncias presentadas no Partido Xudicial de Tui
das que 40 se presentaron por atestado policial con denuncia da vítima, 5 por atestado policial con denuncia de familiares, 19 por atestado policial directamente da policía e 1 a través dun parte de lesións.
Respecto ás ordes de protección hai que destacar que no Partido Xudicial de Tui ditáronse 6 en 2018 e 26 en 2017.
En 2019 había 156 mulleres usuarias activas de ATEMPRO na provincia
de Pontevedra e en 2020 hai 151.
Na provincia de Pontevedra, en 2020 hai un total de 238 mulleres
perceptoras da renda activa de inserción fronte ás 300 de 2019.
O Concello de Tui non está adscrito ao sistema VIOGEN aínda que
no momento de realizar este informe xa se iniciaron os trámites coa
Subdelegación do Goberno en Pontevedra co obxectivo de adscribirse ao mesmo.
O Concello presta un servizo de emerxencia para o transporte e
aloxamento das mulleres vítimas e os seus fillos e fillas a través dun
convenio de colaboración co servizo de taxis e tamén con hoteis.
A día de hoxe e dende o mes de agosto, hai un recurso propio municipal en materia de atención e asistencia xurídica a mulleres vítimas de
violencia de xénero a través do Programa Muller Tui. Este Programa,
de carácter integral, está destinado a mulleres vítimas de violencia
de xénero ou en situación de vulnerabilidade e ten por obxectivo
brindar un servizo de asistencia psicolóxica e asesoramento xurídico,
laboral e social a mulleres do Concello de Tui.
Ademais do servizo de asistencia psicolóxica e asesoramento xurídico, o Programa impartiu, nos meses de agosto e setembro, obradoiros de formación e capacitación.
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O servizo de asesoramento xurídico empezou en agosto e está previsto que siga vixente ata finais de 2020 mentres que a asistencia
psicolóxica estivo operativa nos meses de agosto e setembro de
2020.
Este servizo de asistencia psicolóxica, entre outras cuestións, prestou atención especializada a mulleres vítimas de violencia de xénero e en situación de especial vulnerabilidade, realizou valoracións e
orientacións psicolóxicas así como informes psicolóxicos e traballou
no fomento do asociacionismo e a participación.
Pola súa banda, o servizo de asesoramento xurídico está enfocado
a mulleres en situación de violencia e en todas as situacións de vulnerabilidade e/ou risco de exclusión, prestando e facilitando información sobre recursos dispoñibles, acceso á xustiza gratuíta e intermediación con profesionais derivando trámites, tramitando axudas
económicas, asistenciais e apoiando aos servizos sociais municipais
na atención ás usuarias.
Respecto ao coñecemento do Programa Muller Tui, polo que se
preguntou directamente no cuestionario, compre destacar que un
33,3% coñece o Programa e un 22,2% foi usuario/a nalgún momento.
Coñeces o programa de asesoramento e información a mulleres “Muller Tui” da Concellería de
Igualdade do Concello de Tui?
Home

52

Muller

Total

χ² = 0.091

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Sí

8

27,6%

34

35,1%

42

33,3%

Non

21

72,4%

56

57,7%

77

61,1%

Non sabe/ Non
contesta

0

0%

7

7,2%

7

5,6%

Total

29

100%

97

100%

126

100%

A maioría das persoas participantes indican que acudiron aos servizos prestados por este Programa. Só un 22,2% o fixo parar asistir
a talleres e un 7,4% equivalente ao 9,1% das mulleres, o fixo para
pedir asesoramento en materia de violencia de xénero. O resto sinala “outras”.
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Acudiches algunha vez aos servizos prestados por este programa?
Home

Muller

Total

χ² = 0.812

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Para asistir a talleres e outras
actividades.

1

20%

5

22,7%

6

22,2%

Para pedir asesoramento
sobre violencia de xénero

0

0%

2

9,1%

2

7,4%

Outras

4

80%

15

68,2%

19

70,4%

Total

5

100%

22

100%

27

100%

O Concello mantén reunións de coordinación con outras administracións, nomeadamente coa Subdelegación do Goberno en Pontevedra.
Como é lóxico nun cuestionario destas características, un número importante de preguntas están centradas en medir a violencia de xénero en todas as súas formas e en coñecer as medidas e actuacións
que demanda a cidadanía, especialmente as mulleres.
Ademais de polos servizos, recursos e políticas concretas, preguntouse polas situacións e circunstancias vividas individualmente,
como indicadores de violencia de xénero.
Do total de 7 mulleres que manifestan ter interposto algunha vez
denuncia por violencia de xénero, un 71,4% manifesta ter sido ela
mesma, un 14,3% que foi a súa familia e un 14,3% que foi o Centro
de Saúde, a través dun parte de lesións.

Si denunciaches algunha vez, quen puxo a denuncia?
Mulleres
Fr

%

Eu

5

71,4%

A miña familia

1

14,3%

O Centro de Saúde a través dun
parte de lesións

1

14,3%

Un veciño/a

0

0%

Total

7

100%
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Das dúas mulleres que declaran que retiraron a denuncia, o 100%
fíxoo por que tiña medo.
Si despois de denunciar retiraches a denuncia, indica o motivo:
Mulleres
Fr

%

Teño medo

2

100%

El non pode cambiar

0

0%

Non teño onde ir

0

0%

Non confío na xustiza

0

0%

Pediume a miña familia que a
retirada

0

0%

Total

2

100%

Ante a pregunta de cales son as medidas que reforzarían no futuro
Plan para erradicar a violencia de xénero, un 89,7% sinala que deberían reforzarse as medidas no eido da coeducación. (93,1% homes e
88,7% mulleres).
Destaca tamén a porcentaxe elevada que aposta polas campañas de
sensibilización, un 60,3% e a porcentaxe de persoas que aposta polo
cumprimento das penas por parte dos maltratadores (aínda que
esta medida non é competencia municipal).
Un 25,8% das mulleres sinala os cursos de defensa persoal e o
38,1% do total cre que hai que impartir máis formación especializada
(42,3% mulleres e 24,1% homes).
Un 49,5% de mulleres considera que hai que seguir co desenvolvemento da Lei.
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Que medidas cres que hai que reforzar para acabar coa violencia de xénero?
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Reforzar a coeducación nas
escolas

27

93,1%

86

88,7%

113

89,7%

Campañas de sensibilización e
información

15

51,7%

61

62,9%

76

60,3%

Cumprimento de condeas por
parte de maltratadores

11

37,9%

55

56,7%

66

52,4%

Seguir desenvolvendo a lei
con medidas integrais

11

37,9%

48

49,5%

59

46,8%

Mais formación especializada

7

24,1%

41

42,3%

48

38,1%

Cursos de defensa persoal

3

10,3%

25

25,8%

28

22,2%

Outras

1

3,4%

10

10,3%

11

8,7%

Respostas válidas

29

97

126

Sobre determinadas situacións vividas polas que foron preguntadas
as mulleres, compre sinalar que o 2,1% de mulleres manifesta que
habitualmente a súa parella ou exparella impídelle falar ou ver a amigas/os ou familiares. Un 10,3% di que iso sucedeu 2 veces.
A túa parella ou exparella impediu que algunha vez falaras ou viras a
amigas/os ou familiares?
Muller
Fr

%

Nunca

75

77,3%

1 vez

3

3,1%

2 veces

10

10,3%

3 veces

1

1%

Habitualmente

2

2,1%

Non contesta

6

6,2%

Total

97

100%
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O 89,7% de mulleres sinala que a súa parella ou exparella nunca lle
impediu ter acceso aos cartos, un 5,2% non responde á pregunta, un
3,1% responde que 1 vez a súa parella ou exparella impediulle acceder aos cartos e un 2,1% que iso sucedeu 1 vez.
Algunha vez a túa parella ou exparella impediu que tiveras acceso aos
cartos?
Muller
Fr

%

Nunca

87

89,7%

1 vez

3

3,1%

2 veces

2

2,1%

3 veces

0

0%

Habitualmente

0

0%

Non contesta

5

5,2%

Total

97

100%

Un 73,2% de mulleres sinala que a súa parella ou exparella nunca
controlou a súa vestimenta, peiteado ou maquillaxe, un 7,2% sinala
que isto sucedeu 1 vez, un 12,4% que pasou máis de 2 veces e un
3,1% que pasou 3 veces.
Algunha vez a túa parella ou exparella =controlou a túa vestimenta,
peiteado ou maquillaxe?
Muller

56

Fr

%

Nunca

71

73,2%

1 vez

7

7,2%

2 veces

12

12,4%

3 veces

3

3,1%

Habitualmente

0

0%

Non contesta

4

4,1%

Total

97

100%
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O 10,3% de mulleres sinala que a súa parella ou exparella insultouna
2 veces en público, un 70,1% manifesta que nunca, un 7,2% sinala
que 1 vez e un 5,2% que 3 veces.
Algunha vez a túa parella ou exparella insultoute en público ou en
privado?
Muller
Fr

%

Nunca

68

70,1

1 vez

7

7,2

2 veces

10

10,3

3 veces

5

5,2

Habitualmente

1

1,0

Non contesta

6

6,2

Total

97

100%

O 7,2% de mulleres sinala que a súa parella ou exparella empregou a
forza 1 vez para manter relacións sexuais, o 2,5% sinala que iso aconteceu 2 veces e o 85,6% sinala que nunca.
Algunha vez a túa parella ou exparella empregou a forza para manter
relacións sexuais?
Muller
Fr

%

Nunca

83

85,6%

1 vez

7

7,2%

2 veces

2

2,1%

3 veces

0

0%

Habitualmente

0

0%

Non contesta

5

5,2%

Total

97

100%

O 82,5% das mulleres indica que a súa parella ou exparella nunca a
empurrou, tirouna ao chan ou agarrouna polo pescozo. Un 1% sinala
que iso sucede habitualmente, un 6,2% manifesta que sucedeu 1 vez
e un 4,1% que iso sucedeu 2 veces.
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Un 6,2% non responde á pregunta.
Algunha vez a túa parella ou exparella empurroute, tiroute ao chan ou te
agarrou polo pescozo?
Muller
Fr

%

Nunca

80

82,5%

1 vez

6

6,2%

2 veces

4

4,1%

3 veces

0

0%

Habitualmente

1

1%

Non contesta

6

6,2%

Total

97

100%

O 88,7% das mulleres indica que a súa parella ou exparella nunca
lle deu unha labazada ou a golpeou con puños ou patadas, un 4,12%
manifesta que sucedeu 1 vez, un 1% que sucedeu 2 veces e outro 1%
que sucedeu 3 veces.
Un 5,2% non responde á pregunta.
Algunha vez a túa parella o exparella propinoute unha labazada,
golpeoute cos puños ou con patadas?
Muller
Fr

%

Nunca

86

88,7%

1 vez

4

4,1%

2 veces

1

1%

3 veces

1

1%

Habitualmente

0

0%

Non contesta

5

5,2%

Total

97

100%

Un 92,8% de mulleres sinala que a súa parella ou exparella nunca a
ameazou cun coitelo ou pistola, un 1% sinala que isto sucedeu 1 vez,
un 1% que sucede habitualmente e un 5,2% non responde á pregunta.
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Algunha vez a túa parella ou exparella ameazoute cun coitelo ou pistola?
Muller
Fr

%

Nunca

90

92,8%

1 vez

1

1%

2 veces

0

0%

3 veces

0

0%

Habitualmente

1

1%

Non contesta

5

5,2%

Total

97

100%

Respecto ao uso que as mulleres fixeron dos recursos xurídicos e/o
policiais en situacións de violencia de xénero destaca que o 9,3%
acudiu á Garda Civil, o 6,2 á Policía Nacional, o 5,2% á Policía Local, o
3,1% ao Xulgado de Garda e o 3,1% ao Xulgado de Violencia contra a
Muller de Vigo.
Un 3,1% acudiu á xustiza gratuíta.
Fun usuaria nalgunha ocasión de servizos xurídicos e/ou policiais?
Muller
Fr

%

Garda Civil

9

9,3%

Policía Local

5

5,2%

Policía Nacional

6

6,2%

Xulgado de Garda

3

3,1%

Xulgado de Violencia contra a
Muller de Vigo

3

3,1%

Xustiza gratuíta. Colexio de
Avogados/as

3

3,1%

Respostas válidas

16

Un 5,6% das persoas que responden ao cuestionario foron usuarias
algunha vez dos servizos sociais e de igualdade e un 3,2%, (4,1% mulleres) foi usuaria dos CIM de referencia.
O 4,1% das mulleres foi usuaria nalgunha ocasión do 016 e un 0,8%

59

III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

dos servizos do programa “Muller Tui”.

Fun usuaria nalgunha ocasión de servizos sociais ou de igualdade?
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Fun usuaria/o nalgunha ocasión de servizos
sociais e de igualdade

2

6,9%

5

5,2%

7

5,6%

CIM (O Porriño o A Guarda)

0

0%

4

4,1%

4

3,2%

Teléfono 016 e outros servizos estatais de
atención especializada para vítimas

0

0%

4

4,1%

4

3,2%

Servizos da Concellería de Igualdade ou da de
Benestar Social de Tui

0

0%

2

2,1%

2

1,6%

Programa de asesoramento e información a
mulleres “Muller Tui”

0

0%

1

1%

1

0,8%

Respostas válidas

2

12

14

A valoración da prestación destes servizos por parte das mulleres
usuarias é alta cun 53,3%.
Como valoras os servizos prestados e a axuda recibida?
Home

60

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Foron de moita axuda

0

0%

8

53,3%

8

42,1%

Resolveron algunhas
cuestións

2

50%

5

33,3%

7

36,8%

Non foron de gran
axuda

1

25%

2

13,3%

3

15,8%

Non foro de ningunha
axuda

1

25%

0

0%

1

5,3%

Total

4

100%

15

100%

19

100%
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No cuestionario plantéxanse preguntas relacionadas con diferentes
situacións de violencia sexual (agresións, abusos e acoso sexual) e si
algunha destas situacións descritas na pregunta foi vivida no último
ano polas persoas que participaron.
O 4,1% das mulleres sinala que foi bicada unha vez sen consentimento.
Alguén que coñecín bicoume sen o meu consentimento.
Home

Muller

Total

χ² = 0.133

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Nunca

25

83,3%

87

89,7%

112

88,2%

1 vez

0

0%

4

4,1%

4

3,1%

2 veces

0

0%

1

1%

1

0,8%

3 veces

0

0%

1

1%

1

0,8%

Máis de 3
veces

0

05

0

0%

0

0%

Non
contesta

5

16,7%

4

4,1%

9

7,1%

Total

30

100%

97

100%

127

100%

O 9,3% das mulleres sinala que lle tocaron o peito ou o cu sen consentimento unha vez e o 8,2% que lle sucedeu 2 veces.
O 2,1% sinala que máis de 3 veces.
Alguén que coñecín tocoume o peito ou o cu sen o meu consentimento.
Home

Muller

Total

χ² = 0.119

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Nunca

23

76,7%

73

75,3%

96

75,6%

1 vez

0

0%

9

9,3%

9

7,1%

2 veces

2

6,7%

8

8,2%

10

7,9%

3 veces

0

05

0

0%

0

05

Máis de 3 veces

0

0%

2

2,1%

2

1,6%

Non contesta

5

16,7%

5

5,2%

10

7,9%

Total

30

100%

97

100%

127

100%
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O 1% das mulleres sinala que foi obrigada a practicar sexo oral sen
consentimento 2 veces no último ano.
O 5,2% non responde á pregunta.
Alguén que coñecín obrigoume a practicar sexo oral sen o meu consentimento.
Home

Muller

Total

χ² = 0.109

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Nunca

25

83,3%

91

93,8%

116

91,3%

1 vez

0

0%

0

0%

0

0%

2 veces

0

0%

1

1%

1

0%

3 veces

0

0%

0

0%

0

0%

Máis de 3 veces

0

0%

0

0%

0

0%

Non contesta

5

16,7%

5

5,2%

10

7,9%

Total

30

100%

97

100%

127

100%

O 4,1% das mulleres sinala que foi obrigada a practicar relacións sexuais sen preservativo 1 vez no último ano e o 1% sinala que foi obrigada 2 veces no mesmo período.
O 3,1% das mulleres non respondeu á pregunta.
Alguén a quen coñecín obrigoume a manter relacións sexuais sen preservativo.
Home
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Muller

Total

χ² = 0.038

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Nunca

25

83,3%

89

91,8%

114

89,8%

1 vez

0

0%

4

4,1%

4

3,1%

2 veces

0

0%

1

1%

1

0,8%

3 veces

0

0%

0

0%

0

0%

Máis de 3 veces

0

0%

0

0%

0

0%

Non contesta

5

16,7%

3

3,1%

8

6,3%

Total

30

100%

97

100%

127

100%

O 9,27% das mulleres que responderon a esta pregunta sinala ter
recibido algunha vez durante o ultimo ano, fotos dos xenitais sen
consentimento.
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Este tipo de violencia sexual, coñecido como sexting (foto-pene ou
dick-pics) foi sufrido polo 4,1% 1 vez no último ano, polo 3,1% 2 veces, 3 veces o 1% e máis de 3 veces o 1%.
O 6,2% non responde á pregunta.
Alguén a quen coñecín envioume fotos dos seus xenitais sen preguntarme.
Home

Muller

Total

χ² = 0.474

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Nunca

24

80%

82

84,5%

106

83,5%

1 vez

1

3,3%

4

4,1%

5

3,9%

2 veces

0

0%

3

3,1%

3

2,4%

3 veces

0

0%

1

1%

1

0,8%

Máis de 3 veces

0

0%

1

1%

1

0,8%

Non contesta

5

16,7%

6

6,2%

11

8,7%

Total

30

100%

97

100%

127

100%

Respecto ao acoso de rúa polo que tamén se preguntou no cuestionario, compre indicar que un 10,3% das mulleres o sufriu 1 vez no
ultimo ano, un 16,5% 2 veces, un 5,2% 3 veces e un 9,3% máis de 3
veces.
Unha persoa descoñecida comentou o meu físico na rúa.
Home

Muller

Total

χ² = 0.005

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Nunca

23

76,7%

53

54,6%

76

59,8%

1 vez

2

6,7%

10

10,3%

12

9,4%

2 veces

0

0%

16

16,5%

16

12,6%

3 veces

0

0%

5

5,2%

5

3,9%

Máis de 3 veces

0

0%

9

9,3%

9

7,1%

No contesta

5

16,7%

4

4,1%

9

7,1%

Total

30

100%

97

100%

127

100%
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SERVIZOS SOCIAIS E SAÚDE
Os Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Tui teñen as súas
dependencias na planta baixa da Casa do Concello e constan dunha
sala de espera con espazo para 8 persoas e unha oficina de atención
personalizada.
O equipo profesional técnico ao fronte destes Servizos o conforman,
1 técnica de coordinación e traballo social e 1 auxiliar administrativa.
Nos servizos sociais comunitarios, hai 2 persoas diplomadas en traballo social e 1 educadora familiar.
Entre os numerosos servizos, tramítanse axudas sociais, préstanse
servizos de promoción da saúde, infórmase das prestacións e tramítase a valoración das situacións de dependencia e a solicitude de recoñecemento do grao de discapacidade.
Tamén se tramitan as solicitudes de axudas de emerxencia, tarxeta
de aparcamento, tarxeta de benvida, tarxeta monedeiro, atención
temperá, Bono Concilia, servizo de axuda a domicilio, a axuda de alimentos e tele asistencia, o programa de termalismo e axudas doutros servizos do Concello, todas elas recollidas no Matiass.
Tamén se xestiona e tramita o servizo de axuda no fogar, a teleasistencia e as situacións de emerxencia social municipal
Outras axudas de servizos distintos do Concello tamén se tramitan
polo equipo de servizos sociais como as axudas a material escolar e
as axudas de ensinanzas musicais.
O Servizo de prevención das drogodependencias e outras condutas
aditivas conta cunha técnica de prevención.
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O Programa de Saúde Mental, con servizo de atención psicolóxica
e asesoramento psicolóxico de persoas adultas e menores conta
cunha psicóloga con habilitación sanitaria que presta un total de 10
horas semanais das que 8 horas son de atención directa e 2 horas
de atención indirecta) e unha traballadora social que presta 4 horas
semanais.
Como servizos complementarios hai que destacar o Programa
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Municipal de Atención Integral a Mulleres, Muller Tui, que foi detallado no epígrafe sobre Igualdade e o II Plan de Inclusión Social de
Galicia, tendo en conta o elevado numero de prestacións sociais
económicas así como a tipoloxía da poboación, fai que unha persoa
orientadora acuda dous días á semana a Tui.
Tamén, e en colaboración directa coa Asociación Galega de Familias Numerosas-AGAFAN, préstase puntualmente cada quince días,
un servizo de orientación e asesoramento ás familias numerosas do
Concello.
Dende esta Área Municipal mantense colaboración con outras asociación como AFAGA, a Asociación de Enfermos de Parkison, a Cruz
Vermella Baixo Miño, SOS Tomiño Baixo Miño, Voluntariado da San Vicente de Paul e Diversidades Acolle.
Dende os Servizos Sociais municipais tamén se xestionan axudas
doutros servizos externos, por exemplo, o apoio educativo da Cruz
Vermella e o seu programa alimentario, o programa de apoio as familias con pacientes oncolóxicos da Asociación Española contra o Cancro, a xustiza gratuíta, prestacións familiares da seguridade social,
apoio a persoas sen recursos técnicos ou formación suficiente nas
solicitudes de IMV, as solicitudes de axudas técnicas do SERGAS, o
apoio as familias na tramitación das axudas do IGVS, naquelas áreas
que non cubre o ARI e na xustificación mensual das axudas de aluguer, así como no programa específico para os afectados pola explosión pirotécnica de Paramos.
Hai un Servizo de Apoio Municipal a Menores e Mulleres que da resposta ás necesidades das mulleres e dos menores residentes en Tui,
con atención a mulleres vítimas de violencia de xénero, violencia no
fogar, inadaptación de menores fronte a casos de separación e fracaso escolar a causa de conflitos na familia. Puntualmente, xestiónanse
axudas para as vítimas de violencia de xénero da Xunta de Galicia,
axudas por impago de prestación de alimentos do Goberno de España e axudas para a emigración retornada.
O Servizo de Atención Temperá (mancomunado cos Concellos de O
Rosal, A Guarda e Tomiño). Son unha serie de intervencións dirixidas
á poboación infantil de 0 a 6 anos, as súas familias e as súas entornas
que ten por obxectivo dar resposta ás necesidades transitorias ou
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permanentes que presentan os nenos e as nenas con trastornos no
desenvolvemento ou en risco de padecelos, para facilitar o desenvolvemento da súa autonomía persoal e a inclusión social.
Tui non conta cun servizo específico para inmigrantes. Hai anos había unha subvención da Xunta de Galicia pero a pesar de que existe
unha importante comunidade mígrante, a maioría ten nacionalidade
española e o Concello deixou de cumprir coas porcentaxes necesarias para poder ser beneficiario de ditas axudas públicas.
Non obstante, persoas técnicas responsables dos servizos sociais fan
fincapé na necesidade de contar con servizos de intervención para
evitar a segregación da poboación e o illamento de moitas persoas
inmigrantes, especialmente mulleres, que precisarían de políticas
activas neste senso. Dende os servizos sociais lévanse a cabo accións
formativas dirixidas a mulleres migrantes de lecto/escritura, habilidades sociais e informática básica.
A política de saúde no Concello xestionase directamente dende os
servizos sociais municipais, impulsando e prevención e promoción
da saúde, por exemplo, con campañas sobre a fibromialxia conxuntamente coa Asociación Fibromiño ou campañas informativas sobre o
programa de prevención do cancro de mama.
Anualmente, e en colaboración coa Asociación de Loita contra o Cancro realízanse accións contra o hábito tabáquico.
O Centro de Saúde de Tui conta, segundo datos do Sergas, con 14
médicos/as das que 11 son médicos/as de familia e 3 son pediatras.
Do total de médicos/as de familia, 8 son mulleres, un 73%. O 100%
das pediatras son mulleres.
Hai 13 persoas enfermeiras das que 9 son mulleres, un 69%, e hai 2
persoas auxiliares de enfermería, as dúas mulleres.
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O Centro de Saúde conta con servizos de apoio especiais, estes son
1 matrona, 1 muller no servizo de odontoloxía, 1 home en hixiene bucodental, 3 fisioterapeutas, as tres mulleres, unha traballadora social
e un farmacéutico.
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Os datos amosan unha clara feminización de persoal sanitario do
Centro de Saúde. Dos 37 postos, 28 están ocupados por mulleres, un
75,6%.
A estes resultados habería que sumarlle os 7 postos administrativos
ocupados nun 57% por mulleres.

A discapacidade en Tui
Segundo datos de IGE de 2019, hai en Tui un total de 1 929 persoas
con discapacidade, das que 1 001 son mulleres, un 52,6%.
O 60% das persoas cun grao de discapacidade do 75% en Tui ou máis
son mulleres.
As mulleres con discapacidade teñen dificultades engadidas á hora
de acceder á educación, ao mercado laboral ou para formar a súa propia familia e participar na vida social, económica e política. Estas dificultades non sempre veñen dadas polo grao de discapacidade senón
polos estereotipos e roles sociais. Ademais, non se pode esquecer
que as mulleres e nenas con discapacidade teñen máis probabilidades de ser vítimas de abusos e agresións sexuais que as mulleres
que non teñen discapacidade.
Estamos pois ante unha situación de discriminacións múltiples que
deben ser abordadas de xeito específico dende a políticas públicas
de igualdade.
Segundo o cuestionario, o 6,2% das mulleres conta con algunha discapacidade.
Tes algunha discapacidade?
Home
χ² = 0.477

Fr

Muller
%

Fr

Total
%

Fr

%

Si

3

10%

6

6,2%

9

7,1%

Non

27

90%

91

93,8%

118

92,9%

Total

30

100%

97

100%

127

100%
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Aínda que este dato analízase no epígrafe sobre conciliación, compre
destacar neste ámbito de análise que o 37,3% das persoas que participan no cuestionario manifestan ter algún fillo/a, persoa dependente ou persoa con discapacidade a cargo, un 38,1% mulleres e un
21,1% homes.
Tes fillos/as, persoas dependentes ou persoas con discapacidade a cargo?
Home

Muller

Total

χ² = 0.816

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Si

10

21,1

37

38,1

47

37,3

Non

20

42,2

58

59,8

78

61,9

Non sabe/ Non
contesta

0

0,0

1

1,0

1

0,8

Total

30

100,0

96

100,0

126

100,0

Sobre os recursos, equipamentos e instalacións destinadas á discapacidade, hai que apuntar que a maioría son recursos de carácter comarcal.
Entre estes están os servizos prestados pola Asociación Avelaíña
para a Saúde Mental, San Xerome Emiliani e ACEESCA para discapacidade intelectual e Vontade para a discapacidade física
Das 5 entidades prestadoras de servizos sociais no eido da discapacidade, 3 son de iniciativa social, 1 é privada e 1 é pública.
Existe a asociación Un Máis. Asociación de pais, familiares e amigos
de persoas con TEA.

As políticas de envellecemento activo
A esperanza de vida ao nacer das mulleres españolas é de 84,4 anos
de media, fronte aos 77,7 dos homes. Pero esta maior esperanza de
vida non se traduce en mellores condicións de vida.
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No Concello de Tui hai 3 600 persoas maiores de 65 anos das que
2 077 son mulleres, un 57,7%. Por tanto, a poboación maior do Concello está claramente feminizada.
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As políticas de envellecemento activo deben ter en conta influencias
que rodean ás persoas e familias e que afectan á saúde e ao proceso
de envellecemento, como determinantes económicos, persoais ou
aqueles relacionados co entorno físico, que poden establecer a diferencia entre a dependencia ou independencia dunha persoa maior.
Pero sen dúbida, hai dous determinantes que inflúen transversalmente, un é a cultura, que determina o xeito no que se envellece e
outro é o xénero, que mostra a diferente situación das mulleres e dos
homes maiores e que revela, por exemplo, como o papel das mulleres como coidadoras pode contribuír ao incremento da pobreza e á
súa mala saúde na ancianidade.
Hai en Tui un Centro Sociocomunitario co que o Concello colabora
activamente. No mesmo Centro hai unha asociación constituída, un
grupo de teatro, un grupo de pandeiretas, unha coral polifónica e lévanse a cabo numerosas actividades.
Hai un Centro de Día público dependente do Consorcio de Servizos
Sociais e que está ubicado en Tomiño pero conta con transporte público dende Tui.
Hai dous servizos de axuda a domicilio, un de carácter municipal e
outro privado. Tamén se conta cun Centro de Día privado, AMORALIA,
que ademais figura como entidade prestadora de servizos sociais na
Xunta de Galicia.
Hai 3 centros residenciais para maiores: o Centro San Telmo, só con
prazas privadas, o Centro Paz e Ben, que ten prazas públicas e privadas e as Doroteas, que é un centro-residencia de exclusivo uso de
mulleres monxas maiores e dependentes.

As políticas de infancia
Dende os servizos sociais trabállase coa infancia para previr, detectar
e actuar ante situacións de risco. Hai un control e seguimento educativo e sanitario e do absentismo escolar, a través e en coordinación
co Programa de Educación Familiar municipal.
Desenvólvese o Programa Vacacións en Paz de acollemento temporal
a menores dos campos de refuxiados saharauís: a través dun convenio
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de colaboración con SOGAPS (Sociedade Galega co Pobo Saharaui).
O Concello de Tui edita dende 2012 e con carácter anual a revista
“Aprende a escoital@s” que trata temas de prevención e está dirixida á familia, tanto a pais e nais como a menores. Por unha banda
inclúe artigos referidos á orientación e información sobre educación
e por outra, está destinada aos nenos e nenas, con colaboración dos
centros educativos de Tui, pasatempos etc.
A técnica de prevención de conductas aditivas tamén traballa
conxuntamente cos centros educativos en programas de infancia.
Neste momento hai que sinalar que o Concello traballa na posta en
marcha de políticas en favor da infancia e na declaración do Concello
de Tui como “Cidade amigas da infancia” de UNICEF.

A EDUCACIÓN: RECURSOS, EQUIPAMENTOS E
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS
Recursos educativos
Tui conta cunha ampla oferta formativa que abrangue dende as Escolas Infantís e os ciclos de infantil e primaria ata a Universidade (grao
de psicoloxía na UNED), pasando pola ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos.
Na cidade pódense cursar estudos regrados na Escola Oficial de Idiomas e tamén estudos musicais de grao medio no Conservatorio Profesional.
O C.E.I.P. de Pazos de Reis é un centro público de educación infantil e
primaria que conta cunha aula matutina.
O C.E.I.P.de Rebordáns é un centro público de educación infantil e
primaria que ten servizo de comedor e aula matutina.
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O C.E.I.P Nº 2 conta con aula matutina, comedor escolar con 72 prazas
e transporte escolar.
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O C.E.I.P. Nº 1 é un centro de educación infantil e primaria plurilingüe
e dixital que conta con aula matutina e comedor escolar sen limite
de prazas.
O C.E.P. de Foxo de Caldelas é un centro público de educación primaria que conta con servizo de comedor e un equipo docente formado
por 12 persoas das que 10 son mulleres, un 83,3%. O equipo directivo
conta cunha directora que é unha muller e un secretario que é un
home.
O C.E.I.P. de Guillarei é un centro de educación infantil e primaria plurilingüe e Abalar. O profesorado está formado por 13 mulleres profesoras e 3 homes profesores. O director é un home. A ANPA do centro
é paritaria e o presidente é un home.
O Seminario Menor Diocesano San Paio conta cun equipo directivo
formado polo director, que é un home e unha secretaria que é muller.
O profesorado está formado por 6 homes e 7 mulleres. A totalidade
do alumnado é masculino, 39 nenos. Ten comedor e servizo de residencia.
O IES San Paio conta cun profesorado formado por 26 homes e 36
mulleres e o equipo directivo está composto por 4 persoas das que
só hai unha muller. A directiva da ANPA está formada só por mulleres.
Tamén hai outro centro de secundaria, o IES Indalecio Pérez Tizón.
En todos os centros educativos hai un Plan de Igualdade.
No que atinxe á educación infantil, hai que sinalar que existe unha
Escola Infantil A Galiña Azul, pública, con 82 prazas.
Hai outras dúas escolas infantís privadas, a Escola Infantíl Enredos,
con 30 prazas e a Escola Infantíl A Camelia con 40 prazas.
Como xa se sinalou, o Concello convoca dende este ano 2020 unhas axudas municipais para material escolar e comedor dirixidas ao
alumnado de educación infantil, primaria e secundaria de familias
con dificultades socioeconómicas e dificultades para conciliar a vida
familiar e laboral. Un total de 32 homes e 65 mulleres solicitaron estas axudas para os seus fillos/as.
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Durante a elaboración deste Plan de Igualdade foron convocadas as
directivas e ANPAS de todos os centros educativos da localidade e
aportaron as súas inquedanzas e valoracións, reforzando a idea que
tamén se recolle nos datos do cuestionario de que a educación é a
máis potente das ferramentas para previr a violencia de xénero e
traballar os valores da igualdade e a cultura de paz. Así, 0 89,7% das
persoas participantes cren, como primeira medida para acabar ca
violencia de xénero, que hai que reforzar a coeducación nas escolas.

A CULTURA: RECURSOS,
ACTIVIDADE CULTURAL

EQUIPAMENTOS

E

As instalacións e equipamentos culturais serán fundamentais para a
posta en marcha dalgunhas das medidas incluídas neste Plan e para
a consecución dos obxectivos marcados.
O Concello desenvolve unha importante actividade cultural, nalgúns
casos, vencellados a outras áreas de xestión municipal.
A Área Municipal de Cultura conta cunha persoa auxiliar técnica, unha
bolseira e 2 técnicos de teatro. Das 4 persoas que traballan nesta
área, o 75% son homes.
O Concello conta cunha importante instalación, a Área Panorámica,
edificio que alberga o Teatro, a Biblioteca Municipal e unha Sala de
Exposicións.
Hai equipamentos municipais en tres parroquias, Randufe, Paramos
e Caldelas.
Hai unha Radio Municipal de Tui (RMT) dende 1993 que é un medio
de referencia en información local de toda a comarca, cunha programación centrada na actualidade de Tui, do Baixo Miño e de Valença.
Conta cunha plantilla fixa de tres profesionais, 2 homes e unha muller, que desenvolven o seu labor dende o comezo das emisións.
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Hai que salientar o numeroso tecido asociativo cultural da cidade. Así, hai que nomear á Asociación Cultural Seixos Albos, á A. C.
Arume de Malvas, a A. C. Val de Flores, a A.C da Insua, a A. C. Laxes,
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a A. C. Lembranzas da Terra, a A. C. Aloia, a A. C. O Mosteiro, a A. C.
San Fins, a A. C. Santa Columba de Ribadelouro, a A. C. Xuntanza, a A.
C. San Telmo, a A. C. do Traxe Tradicional, a A. C. Amigos da Catedral,
a Asociación da banda de Música Popular de Tui, a A. C. San Roque
e San Bartolomé, a A. C. Santiago de Malvas, a A. C. Cantos Somos,
a A. C. Entroido do Pexegueiro, a A. C. Amigos da poesía Baixo Miño, a
A. C. Enfoques Play Doc e a A. C. Xuventudes Musicais de Tui.
De todas estas asociacións culturais, 8 están presididas por unha muller, o 36,3%.
En coordinación cos servizos sociáis fixéronse exposicións dentro
do programa de Deputación Provincial “Mulleres en acción: Violencia Zero” e de xeito continuado expóñense as fotos participantes no
proxecto “100% positivo”.
Cabe destacar que non está incorporada a perspectiva de xénero na
programación cultural. A linguaxe da programación cultural é sexista.
No eido teatral, unha das fortalezas da política cultural municipal é o
teatro, que conta cunha basta programación. Os datos dispoñibles
reflicten que só o 26% de obras que se representaron estiveron protagonizadas ou producidas por mulleres.
Non obstante, si se teñen desenvolvido actuacións culturais que trataron de visibilizar ás mulleres.
En 2017, representouse a obra de Noelia Adánez “Emilia”, que forma
parte da triloxía “Mulleres que se atreven”, unha iniciativa para recoñecer a labor de mulleres brillantes e que conta a historia de Emilia
Pardo Bazán.
En 2018, a obra “Pan con Chocolate” de Saleta Fernández, un acercamento á vida e obra da figura de Mª Victoria Moreno. Eva é unha moza
que protagoniza aventuras que falan de integración, amor, o dereito
á educación, a solidariedade ou a discriminación étnica.
En 2019 representouse “Somos Iguais. Contos Pola Igualdade” de Raquel Queizás.
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Tamén se aposta por obras escritas, dirixidas ou protagonizadas por
mulleres. Por exemplo “A compañeira de piso”, obra de Jen Silverman, protagonizada por dúas mulleres e co dirixida e co producida
por outra muller, é unha obra sobre a capacidade de reconducir o
tren da propia vida das mulleres, que se representou en 2020.
En Tui celébrase cada ano, con motivo do Día das Letras Galegas, a
Feira do Libro Galego, dedicada en 2018 a Mª Victoria Moreno.
Durante o IKFEM 2018 celebrouse o Encontro de mulleres na música.
Así mesmo, en colaboración coa Asociación Amigos da Catedral de Tui
celebrouse o “Curso de verán Tamara Brooks”.
Dende 2013 o Concello conmemora o Día de Rosalía con diversas accións como a colocación de lonas con poemas de Rosalía de Castro
en lugares emblemáticos da cidade, para lembrar esta celebración e
contribuír á difusión da súa obra poética. Na edición de 2020, 5 establecementos ofreceron o “Caldo de gloria” e a obra da autora estivo
presente nas redes sociais municipais e na Radio Municipal
Tui conta con Biblioteca Municipal, con horario de mañá e tarde (de
9:00h 14:00 e 15:30 a 21:30 ininterrumpido). Hai con 65 postos de lectura para persoas adultas e 24 na sala infantil. Ademais, está dotada
de 6 ordenadores, o acceso wifi é libre e gratuíto, e poden consultarse xornais, revistas e libros electrónicos
En datas sinaladas como o 8 de marzo, Dia da Muller ou o 25 de novembro, Dia Internacional contra a Violencia de Xénero, a Biblioteca
súmase ás conmemoracións a través dunha vitrina con consellos literarios sobre feminismo, igualdade ou violencia de xénero e informa
das campañas que desenvolve o Concello. Salientar o xa detallado
Club de Lectura Feminista “Tempo de Mulleres”, organizado pola
Área de Igualdade, que ten como dinamizadora á escritora Mª Xosé
Queizán.
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Asemade, o Programa “Tui Le” celébrase para conmemorar o día do
libro. As bibliotecas escolares de Tui, a Biblioteca Municipal de Tui e
a de Valença celebran anualmente esta festa do libro e a lectura que
reúne a máis de 1 500 alumnos e alumnas. Tamén se celebra o Día do
Libro Infantil e Xuvenil.
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Durante o 2020 conmemoráronse os 50 anos da Biblioteca cunha extensa programación para todas as idades e na que sí houbo presenza
de mulleres como protagonistas deses actos. Por exemplo, o contacontos ilustrado “Dulcinea a nena cabaleira” ou “Contos para pásalo
de medo” con Carmen Domech. Outras actividades con protagonismo feminino quedaron aprazadas por mor das restriccións provocadas pola pandemia, por exemplo, o encontro con Paula Carballeira
ou o contacontos “Travesías” con Raquel Queizás. En 2019, no Día da
Biblioteca celebráronse diversas actividades coeducativas como o
contacontos de Marisa Irimia, “A pirata Escarlata”, dirixido a nenos
e nenas. Esta celebración do Día da Biblioteca é unha proposta da
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil que xorde
no ano 1997 en lembranza da destrución da Biblioteca de Saraxevo,
incendiada no ano 1992 durante o conflito bélico dos Balcáns.
Destacan outros eventos culturais como o Ikfem’20, Festival de Teclado da Eurocidade Tui-Valença que celebrou en 2020 a súa VIII edición e ten como directora a unha muller.
Tamén o XVI Festival Internacional de Documentais de Tui, Play Doc
que vai xa pola XVI edición.
O Concello non dispón de datos sobre a porcentaxe de homes e mulleres que protagonizaron as exposicións ou que participaron como
autores/as en concertos e outras actividades plásticas e audiovisuais.
Os programas e actividades culturais non incorporaron servizos de
conciliación para que as familias, nais e pais con fillos e fillas menores
poidan acudir a eventos culturais.
No que atinxe á música, hai que sinalar que hai un Conservatorio de
Música e unha Escola Municipal de Música.
Nos últimos 20 anos houbo 4 mulleres pregoeiras en Tui e, segundo
datos aportados polo Concello, so hai unha Filla Adoptiva de Tui.
Os datos do cuestionario sinalan que un 53,6% non participou en actividades culturais do Concello porque a oferta non se axeitaba aos
seus horarios.
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Dos seguintes servizos públicos, deixaches de participar ou de acudir a algún deles por que a
oferta non se adapta aos teus horarios?
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

A oferta de cursos de
formación

10

50%

48

75%

58

69%

A oferta cultural

13

65%

32

50%

45

53,6%

A oferta deportiva

5

25%

16

25%

21

25%

Os servizos sanitarios

2

10%

11

17,2%

13

15,5%

Respostas válidas

20

64

84

Ademais, cando nunha pregunta con varias respostas, se pide que
sinalen os motivos polos que deixaron de desfrutar da oferta deportiva, cultural, formativa ou de lecer, o 59,4% apuntou directamente
á dificultade nos horarios e un 37,6% fíxoo ás dificultades por coidados de fillos/as, dependentes ou persoas con discapacidade.

Deixaches de participar e desfrutar da oferta municipal deportiva, cultural, de lecer ou de
formación por algunha destas razóns?
Home

76

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Dificultades nos
horarios

17

70,8%

43

55,8%

60

59,4%

Dificultades por
coidado de fillos/
as ou persoas
dependentes

7

29,2%

31

40,3%

38

37,6%

Información
insuficiente

8

33,3%

19

24,7%

27

26,7%

Outras

4

16,7%

12

15,6%

16

15,8%

Non me atraen os
contidos

5

20,8%

8

10,4%

13

12,9%

No me interesan os
contidos

2

8,3%

5

6,5%

7

6,9%

Salgo coa miña
parella

0

0%

1

1,3%

1

1%

Respostas válidas

24

77

101
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Hai un Centro de Interpretación do Camiño de Santiago “Tui, porta
do camiño portugués a Santiago”. no antigo convento de San Domingos que ten como obxectivo promover o coñecemento da historia
e do patrimonio vinculado na cidade ao camiño de peregrinación a
Compostela.
Tui conta cun importante Arquivo Municipal e tamén cun Arquivo Municipal da Imaxe que se creou en 2017.

A CONCILIACIÓN E A CORRESPONSABILIDADE:
RECURSOS, EQUIPAMENTOS E ACTIVIDADES.
A Organización Internacional do Traballo, (OIT) entende que o traballo
dos coidados sen retribución económica engloba dous tipos de actividades superpostas. Por un lado, as actividades do coidado directo,
persoal e relacional, por exemplo, coidar a persoas con discapacidade e por outro, as actividades dos coidados indirectos, como limpar.
No informe da OIT “El trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado para un futuro con trabajo decente” analízase o traballo dos coidados remunerados e non remunerados e a súa relación co mundo
do traballo en transformación. Unha das conclusións apunta ás desigualdades de xénero nos fogares e no mercado de traballo, claramente vinculadas co traballo dos coidados.
O traballo non remunerado representa unha inxente, aínda que invisible e case silenciosa contribución á sociedade que millóns de persoas, sobre todo mulleres, realizaron e realizan. Traballos sen contrato nin cobertura social, fundamentalmente orientados ao coidado
das persoas e cunha gran repercusión no benestar e na calidade de
vida.
A día de hoxe, as mulleres continúan asumindo a maior parte do traballo no eido doméstico e dos coidados. Así, o 75% das mulleres que
hoxe son maiores de 65 anos declaran coidar o ter coidado no pasado
aos seus netos e netas.
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Os coidados non remunerados teñen un peso na economía real do
pais de máis de 426 000 millóns de euros, (estudo da investigadora
Marta Domínguez Folgueras, do Instituto de Estudos Políticos de París). De feito, a OIT calcula que o traballo dos coidados non remunerados equivale ao 15% do PIB de España. So en 2018, empregáronse
130 millóns de horas diarias no traballo de coidados non remunerados, unha cifra que equivale a 16 millóns de persoas traballando 8
horas ao día sen percibir remuneración algunha. (OIT).
Os últimos datos do INE de 2015 amosan que os homes dedican máis
tempo ao emprego principal, con 39,7 horas á semana, fronte ás mulleres, que dedican 33,9 horas.
A maior diferencia está no traballo non remunerado (coidado de fillos/as, dependentes, tarefas domésticas, actividades asociativas
etc.…) no que as mulleres dedican 26,5 horas á semana fronte aos
homes, con 14 horas.
Para o INE, o traballo non remunerado inclúe tarefas do fogar, coidado
de menores ou anciáns, actividades políticas, sindicais, culturais, de
formación...
Nos últimos anos, aínda que se logrou unha participación máis equilibrada de homes e mulleres no mercado laboral, as mulleres seguen
asumindo a maior parte das responsabilidades familiares e domésticas. A “Encuesta de Calidad de Vida” elaborada a nivel europeo por
Eurofound (Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo) ofrece, cada catro anos, información sobre o traballo non remunerado, a frecuencia e o número de horas destinadas
a estas actividades (coidado ou educación de fillos/as, netas/os, cociñar ou traballos domésticos, coidado de familiares e/ou persoas con
discapacidade).
O Instituto Europeo da Igualdade de Xénero, a partir de datos de
2016, afirma que nos fogares da UE, o 37,5% das mulleres e o 24,7%
dos homes, ocúpanse do traballo non remunerado diariamente.

78

En España, a porcentaxe increméntase tanto nas mulleres como nos
homes e segundo datos do INE, o 39,8% das mulleres e o 27,7% dos
homes adican ao menos unha hora diaria a este tipo de labores. O
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mesmo INE sinala que en 2017, o 92,3% das persoas que pediron
unha excedencia para coidar aos fillos e fillas eran mulleres fronte
ao 7,66% de homes. As excedencias por coidados doutros familiares
son demandadas nun 83,66% de mulleres.
Evolución da porcentaxe de mulleres que colleron excedencias para coidar dos fillos en España
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% de nais do total de pais que pediron unha excedencia para o coidado de fillos
Fonte: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo, www.epdata.es

Como xa se indicou en epígrafe anterior, un 38,15% das mulleres si
ten a cargo a fillos/as, persoas dependentes e persoas con discapacidade fronte a un 21,1% de homes que declaran atoparse neste situación. Esta porcentaxe está por debaixo das cifras estatais.
Tes fillos/as, persoas dependentes ou persoas con discapacidade a cargo?
Home

Muller

Total

χ² = 0.816

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Sí

10

21,1%

37

38,1%

47

37,3%

Non

20

42,2%

58

59,8%

78

61,9%

Non sabe/ Non contesta

0

0%

1

1%

1

0,8%

Total

30

100%

96

100%

126

100%

Das 47 persoas que declaran que si, un 20% dos homes afirma que
son eles mesmos os que levan o peso dos coidados fronte ao 48,6%
das mulleres.
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Un 8,1% das mulleres e un 0% dos homes manifestan que son outras
mulleres da familia sen remuneración as que se encargan e un 0% de
homes e mulleres sinalan que o responsable destes coidados é outro
home da familia.
Un 37,8% das mulleres consideran que os coidados dependen dela e
da súa parella igual pero esta porcentaxe ascende ata un 50% cando
responden os homes.
En caso afirmativo, quen leva o peso maioritariamente dos seus coidados e atención?
Home

Muller

Total

χ² = 0.019

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Eu

2

20%

18

48,6%

20

42,6%

A miña parella

3

30%

0

0%

3

6,4%

Outra muller da familia sen
remuneración

0

0%

3

8,1%

3

6,4%

Outro home da familia sen
remuneración

0

0%

0

0%

0

0%

Outra persoa remunerada

0

0%

2

5,4%

2

4,3%

A miña parella e eu por igual

5

50%

14

37,8%

19

40,4%

Outras persoas

0

0%

0

0%

0

0%

Total

10

100%

37

100%

47

100%

Segundo a Enquisa Continua de Fogares, (INE. 2018), o 81,88% dos
fogares en España está formado por nais con fillos/as a cargo fronte
ao 18,12% nos que é o país o que está a cargo dos fillos/as en solitario.
A Enquisa de Condicións de Vida de 2016 sinala que só a metade dos
fogares con fillos/as menores de 3 anos, contan con algún tipo de
coidados, Escola Infantil, Gardaría ou persoas coidadoras retribuídas
que os coidan na casa. Destes, só o 7,7 % son gratuítos.
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Sobre a situación dos coidados de persoas dependentes, só o 14,4 %
dos fogares con persoas dependentes acceden a coidados no domicilio, e deles, só o 21,0% dos fogares acceden a servizos de coidados
gratuítos.
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Do mesmo xeito que sucede no caso dos coidados a fillos/as, son
maioritariamente mulleres as que se fan cargo destes coidados,
abandonando en moitos casos a súa vida profesional.
Segundo a Enquisa do INE de 2016, en máis de tres millóns de fogares españoles vive algunha persoa dependíante e en 3 de cada 10
fogares con persoas dependentes que necesitaban recibir coidados
a domicilio (o 30,8%) non tiveron cuberta esta necesidade por falta
de recursos económicos.
Esta mesma enquisa sinala que un 9,6% de homes (de 16 e máis anos)
e un 13,2% de mulleres (de 16 e máis anos) coidan a persoas dependentes. Por grupos de idade, a porcentaxe máis elevada de homes
corresponde ao grupo de 65 e máis anos (un 13,6%) e nas mulleres
corresponde ao grupo de idade de 45 a 64 anos cun 20,3%.
Un 21,4% de homes de 16 e máis anos que coidan a persoas dependentes, adican de 10 a 19 horas á semana ao coidado de persoas dependentes e un 46,7% dos homes que coidan a persoas dependentes lles adican 20 horas ou máis á semana.
Nas mulleres de 16 e máis anos que coidan a persoas dependentes,
un 24,8% adica menos de 10 horas á semana, un 18,1% lles adica de
10 a 19 horas á semana e un 57% adícalles 20 ou máis horas á semana.
Respecto ao reparto das tarefas domésticas, segundo datos do INE
de 2016, a porcentaxe de mulleres de 18 e máis anos que adican varios días á semana ao coidado e educación de fillas/os, cociñar, facer labores domésticas ou coidados de persoas con discapacidade,
é superior en todos os casos á porcentaxe de homes de 18 e máis
anos que realizan estas mesmas tarefas. Pola contra, a porcentaxe
de homes e mulleres que adican varios días á semana ao coidado ou
educación de netos/as é moi similar, 32% de mulleres e un 33% de
homes.
A tarefas, en principio consideradas menos feminizadas, como o coidado de plantas, pequenas reparacións, bricolaxe ou ter a punto o
coche, o 52% dos homes afirma que sempre ou case sempre fanse
eles cargo fronte ao 26,9% de mulleres que responde en primeira
persoa.
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No cuestionario, cando as persoas participantes son preguntadas por
quen se fai cargo das tarefas doméstica, o 60,9% das mulleres sinala
que sempre ou case sempre elas fronte ao 24,1% dos homes.
O 0% de mulleres sinala que se fai cargo a súa parella fronte ao
17,2% de homes.
Cando se analizan datos deste tipo, (tamén no cuestionario respecto
aos coidados), é maior a porcentaxe de homes que considera que as
tarefas repártense por igual.
Tamén é moi gráfico o dato do cuestionario que sinala que son os
homes os que máis acoden a persoas remuneradas, un 10,3% fronte
a un 3,3% das mulleres.
Quen se encarga das tarefas domésticas do fogar?
Home

Muller

Total

χ² = 0.000

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Sempre ou case sempre eu

7

24,1%

56

60,9%

63

52,1%

Sempre ou case sempre a miña
parella

5

17,2%

0

0%

5

4,1%

Os dous por igual

14

48,3%

33

35,9%

47

38,8%

Outra persoa remunerada

3

10,3%

3

3,3%

6

5%

Outra persoa non remunerada

0

0%

0

0%

0

0%

Total

29

100%

92

100%

121

100%

No cuestionario pregúntase por un eventual abandono do traballo en
caso de atoparse ante determinadas situacións familiares.
Así, o 29,2% de mulleres e o 14,3% manifesta que abandonaría o seu
traballo si tivera que coidar a un familiar dependente.
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Este dato subliña que ademais dun modelo de coidados moi dependente da familia, estamos ante un asunto con impacto directo sobre
a conciliación e a corresponsabilidade, sen resolver a día de hoxe en
España e nos países do entorno. Este feito quedou máis evidenciado
na actual situación provocada pola pandemia.
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Pensaches algunha vez que terías que deixar o teu traballo se se deran algunhas das seguintes
situacións?
Home

Muller

Total

χ² = 0.024

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Si tivera que coidar dunha
persoa ou familiar dependente

4

14,3%

28

29,2%

32

25,8%

Si tivera fillos/as

0

0%

9

9,4%

9

7,3%

Outras razóns

5

17,9%

6

6,3%

11

8,9%

Non

19

67,9%

53

55,2%

72

58,1%

Total

28

100%

96

100%

124

100%

De novo o asunto dos coidados aparece cando as persoas son preguntadas no cuestionario polas razóns polas que deixaron de participar e desfrutar da oferta municipal deportiva, cultural, de lecer ou de
formación. Así, un 40,3% das mulleres fronte a un 29,2% de homes
sinalan que deixaron de participar polas dificultades por coidado de
fillos/as ou persoas dependentes.
Deixaches de participar e desfrutar da oferta municipal deportiva, cultural, de lecer ou de
formación por algunha destas razóns?
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Dificultades nos horarios

17

70,8%

43

55,8%

60

59,4%

Dificultades por coidado de fillos/
as ou persoas dependentes

7

29,2%

31

40,3%

38

37,6%

Información insuficiente

8

33,3%

19

24,7%

27

26,7%

Outras

4

16,7%

12

15,6%

16

15,8%

No me atraen os contidos

5

20,8%

8

10,4%

13

12,9%

No me interesan os contidos

2

8,3%

5

6,5%

7

6,9%

Salgo coa miña parella

0

0%

1

1,3%

1

1%

Respostas válidas

24

77

101
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Os recursos que favorecen a conciliación e a
corresponsabilidade
Invertir en recursos para posibilitar o equilibrio nos usos dos tempos
é unha peza fundamental nas políticas de corresponsabilidade e conciliación.
Dende os servizos sociais do Concello púxose en marcha o Programa
CUIDAND@-me, de carácter socioeducativo e destinado a persoas e
familias coidadoras de persoas dependentes. Entre o 98% e o 100%
de usarios/as nos últimos anos foron mulleres.
Ademais, en 2020 púxose en marcha o Programa de Conciliación
“IGUAL É +” en aras a promover a conciliación da vida laboral, familiar e persoal e que ten como obxectivos o fomentar a corresponsabilidade entre mulleres e homes a través da conciliación dos seus
tempos persoais, laborais e familiares incorporando a perspectiva de
xénero para fomentar a igualdade nos nenos e nenas que participen
neles. O servizo prestouse do 1 ao 9 de setembro, moi condicionado
polas circunstancias e restricións provocadas pola Covid.
A poboación destinataria do Programa foron 70 menores con idades
comprendidas entre os 3 e 12 anos, ámbolos dous incluídos e repartidos en 7 quendas simultáneas en grupos de 10 en distintos lugares
do Concello.
En Tui hai varias instalacións de esparcimento. Segundo datos do IGE
2015, hai 1 área de natureza, 2 xardíns, 2 parques urbanos 3 parques
infantís e 1 zona recreativa.
No municipio hai servizos e recursos como a axuda a domicilio, recursos de atención á discapacidade e recursos para persoas maiores e
nenos e nenas, todos eles citados e detallados en epígrafes anteriores.
Hai 3 centros infantís de 0 a 3 anos, 2 privados e 1 público, que ofertan 152 prazas en horario de 7:00h a 18:00h, pero que se adaptan en
función da demanda.
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AS POLÍTICAS DE MOCIDADE: RECURSOS E
ACTIVIDADES
As políticas de mocidade son imprescindibles para a consolidación
das conquistas de igualdade e dereitos a través do compromiso, a inquietude e os valores para asumir os cambios e defender os dereitos.
Tui conta cun Espazo Xove xestionado pola Xunta de Galicia que programa actividades durante todo o ano.
Hai un tecido asociativo xuvenil e de voluntariado moi importante
pero á hora de elaborar este informe descoñécense os datos de participación desagregados por sexo nesta relevante rede asociativa.
Un 9,5% das persoas que participan no cuestionario teñen unha idade comprendida entre os 19 e os 29 anos, a metade porcentual das
persoas con idades comprendidas entre 30 e 39 anos.
Idade (agrupada) en tramos
Home

Muller

Total

χ² = 0.090

Fr

%

Fr

%

Fr

%

De 19 a 29 anos

1

3,3%

11

11,5%

12

9,5%

De 30 a 39 anos

6

20%

22

22,9%

28

22,2%

De 40 a 49 anos

11

36,7%

40

41,7%

51

40,5%

De 50 a 65 anos

9

30%

22

22,9%

31

24,6%

Mais de 65 anos

3

10%

1

1%

4

3,2%

Total

30

100%

96

100%

126

100%

O DEPORTE: RECURSOS, EQUIPAMENTOS, PARTICIPACIÓN, ESCOLAS DEPORTIVAS E ACTIVIDADES
O deporte abrangue aspectos relacionados coa saúde, o benestar
social, a cultura, a participación, a calidade de vida e, por suposto, a
igualdade.
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Por unha banda, é un dereito constitucional que mellora a calidade
de vida e a saúde, fomenta o traballo en equipo e a negociación e o
liderado, absolutamente relevantes no proceso de empoderamento
das mulleres. Por outra, é xerador de igualdade e axuda a combater
os estereotipos de xénero, amosando como iguais a mulleres e homes e visibilizando, cada vez máis, liderados femininos. Ademais, o
deporte é un ámbito importante de desenvolvemento económico e
profesional no que homes e mulleres deben gozar das mesmas oportunidades.
Aínda que nos últimos anos tense avanzado tanto no plano legal e
formal como nos resultados, hai un evidente desequilibrio, fundamentalmente no que respecta á práctica dalgúns deportes así como
nas federacións e clubs deportivos ou mesmo no eido profesional,
cunha importante fenda salarial. Os estereotipos de xénero, pola súa
banda, seguen a estar moi presentes no mundo do deporte.

Recursos e equipamentos
Tui conta cunhas importantes instalacións deportivas acordes ca ampla oferta e diversificación deportiva.
Hai 4 pavillóns deportivos. No chamado Pavillón Novo, practícase balonmán, fútbol sala e patinaxe e acolle ao Club Balonmán Tui, A Quinta
de Tui F.S, o C.D. Tui F.S e o CPA Ribex. Conta con catro vestiarios para
equipos e dous para árbitros, dúas salas de reunións e cafetería.
O chamado Pavillón Vello acolle a práctica de baloncesto e fútbol sala
a través do Club Baloncesto Tui, a Quinta Xestión e o C.D. Tui F.S. Ten 4
vestiarios para equipos e dous para árbitros e unha sala de reunións.
No Pavillón da Macoca practícase atletismo, fútbol sala e balonmán.
Acolle ao Club Atletismo Tui, ao Club Balonmán Tui e ao Club de Baloncesto Tui. Conta con dous vestiarios para equipos.
O Pavillón do IES San Paio acolle fútbol, patinaxe e bádminton e aos
clubs A Quinta de Tui, o C.D. Tui F.S, o CPA Ribex de Tui e o Club Bádminton Tui. Conta con dous vestiarios para equipos.
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2 vestiarios para equipos, un vestiario para árbitros, sala de masaxe
e cafetería e o Campo de Guillarei tamén conta con 2 vestiarios para
equipos, un vestiario para árbitros/as, sala de reunións e cafetería.
Nos 3 campos de herba artificial, o Campo Álvarez Durán, o Campo
de Ribadelouro que acolle ao C. D. Ribadelouro e o Campo de Caldelas. Todos eles contan con dous vestiarios para equipos e un vestiario
para árbitros/as.
O Centro especializado en tecnificación deportiva en remo e piragüismo de Tui acolle a práctica de remo, piragüismo e judo. Alberga o
Club Kaiak Tudense, o Club Remo do Miño, o Club Remo Tui e o Judo
Club Tudense. As instalación contan con ximnasio, dous vestiarios
para deportistas con jacuzzi e sauna, dúas habitacións con 24 camas,
sala de judo, oficina, cafetería e 6 galpóns para embarcacións.
O Centro Municipal de Remo acolle ao Club Remo do Miño e conta cun
ximnasio, sala de remoergómetros, dous vestiarios para deportistas,
dúas oficinas, unha sala de reunións e un galpón para embarcacións.
O Centro Municipal de Piragüismo acolle ao Club Kaiak Tudense. Estas instalacións contan con ximnasio, sala de kaiakergómetros, dous
vestiarios para deportistas, galpón para embarcacións e oficina.
Hai unhas pistas municipais de tenis que acollen ao Club Tenis Tui e
conta con tres pistas de tenis para dobres e dúas pistas de minitenis,
dous vestiarios para xogadores/as e oficina/almacén.
O Club Náutico San Telmo conta con sala de reunións, oficina, galpón
para embarcacións e cafetería.
Hai unha piscina municipal de verán e é relevante indicar que en varias parroqias do Concello hai pistas polideportivas, por exemplo, en
Randufe, Caldelas, Montiño, Santa Mariña de Areas, Pexequeiro, Guillarei, Soutelo, O Souto, Malvas e Paramos.
Ademais, hai outras instalacións privadas como as pistas de atletismo
da Macoca, o Centro Deportivo DI SOM Tui, as pistas de padel e tenis
de Areas, o Centro Hípico Equigalicia, o Club de Piragüismo Penedo e
o Campo de Fútbol da comunidade de Montes de Rebordáns.
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Neste momento, o servizo municipal de deportes non conta con datos desagregados por sexo respecto ao das instalacións deportivas.

Escolas deportivas
No Concello hai 42 asociacións e entidades deportivas, o que mostra
o potencial da cidade en materia deportiva e unha gran diversificación da práctica deportiva. Só 5 destas entidades ao asociacións están presididas por unha muller, un 12%. Estas asociacións son o Club
Deportivo Tui Fútbol Sala, o Club Sen Amarras, Club Bádminton Tui,
Club Tudense A Gándara Fútbol Sala e Liceo Casino de Tui, que aínda
que é unha entidade que abrangue máis actividade que a deportiva,
conta con actividade de tenis, padel e xadrez.
De todas estas entidades, un total de 22 contan con escolas deportivas. O Concello descoñece os datos porcentuais de participación por
sexo nas disciplinas e actividades deportivas.
Practícase baloncesto, balonmán, atletismo, bádminton, judo, esquí
náutico, natación, fútbol, fútbol sala, piragüismo, slálom, kaiak, remo,
tenis, padel, xadrez, motocross, airsoft, equitación, patinaxe, ciclismo, BTT, automovilismo e multideporte.
Un 25% sinala que deixou de participar e desfrutar da oferta municipal deportiva por non adaptarse a oferta aos horarios. Esta porcentaxe é idéntica en homes e mulleres.
Dos seguintes servizos públicos, deixaches de participar ou de acudir a algún deles por que a
oferta non se adapta aos teus horarios?
Home

88

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

A oferta de cursos de
formación

10

50%

48

75%

58

69%

A oferta cultural

13

65%

32

50%

45

53,6%

A oferta deportiva

5

25%

16

25%

21

25%

Os servizos sanitarios

2

10%

11

17,2%

13

15,5%

Respostas válidas

20

64

84
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PARTICIPACIÓN
A ONU leva anos apostando pola participación como estratexia de
empoderamento das mulleres co obxectivo de acadar unha sociedade máis igualitaria.
Por elo, incrementar a participación de mulleres nos procesos de
toma de decisións dos diferentes ámbitos políticos, sociais e económicos contribúe non só a mellorar a igualdade real e efectiva senón
a revisar as prioridades e obxectivos de todas as políticas públicas.
Está claro que sen a participación das mulleres e a súa visión en todos os niveis de toma de decisións, os obxectivos de igualdade non
se acadarán.
A paridade, entendida como unha estratexia de participación equilibrada de mulleres e homes nas posicións de poder e toma de decisións en todas as esferas da vida política, económica e social é unha
condición fundamental para a igualdade de sexos. Ao mesmo tempo,
a participación das asociacións e entidades de mulleres nas políticas
públicas de igualdade e a súa representación e presenza en órganos de toma de decisións como os consellos municipais debe ser un
obxectivo irrenunciable deste Plan.
En Tui están rexistradas un total de 150 asociacións e no momento
de elaborar este informe, hai 3 asociacións de mulleres, “Mulleres en
Igualdade”, a “Asociación de Amas de Casa” e a “Asociación de Palilleiras”.
As asociacións de carácter económico contan cunha infrarrepresentación de mulleres nas directivas, tal e como se indicou no apartado
sobre economía e emprego mentras que as ANPAS están claramente
feminizadas.
Hai en Tui un amplo tecido asociativo cultural e xuvenil e destaca, sen
lugar a dúbidas, o potente asociacionismo deportivo.
Ata a data, e nos derradeiros 4 anos, o Concello abriu varios procesos
participativos destacando o Plan de Mobilidade.
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Participas nalgunha asociación, sindicato ou partido político?
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Non participo

13

43,3%

46

47,9%

59

46,8%

Noutras

6

20%

30

31,3%

36

28,6%

En asociacións
culturais ou
deportivas

12

40%

18

18,8%

30

23,8%

En asociacións de
veciñais

6

20%

7

7,3%

13

10,3%

En asociacións de
mulleres

0

0%

5

5,2%

5

4%

Respostas válidas

30

96

126

Un 46,8% de persoas que responden ao cuestionario manifestan non
participar en ningunha asociación. A maioría son mulleres.
Respecto ao tipo de asociacións, o 23,8% declaran pertencer a unha
asociación cultural ou deportiva. Cando este dato se analiza por sexo
aparece unha importante fenda de xénero. En asociacións culturais
ou deportivas participa un 40% de homes e só un 18,8% de mulleres.
Máis de 21 puntos de diferencia.
Ante a pregunta do cuestionario na que se solicita das persoas participantes que expoñan razóns polas que as mulleres atopan máis obstáculos que os homes para participar e tomar decisións na vida política, social, económica e cultural, o 72,2% das mulleres sinala que pola
falta de conciliación. É un dos datos máis contundentes do informe.
Tamén hai que ter en conta a alta porcentaxe que xustifica a falta de
participación na existencia de estereotipos sexistas.
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Por que razón as mulleres atopan máis obstáculos para acceder á toma de decisións na política,
social, cultural e económica?
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Pola existencia de estereotipos e roles sexistas

23

76,7%

70

72,2%

93

73,2%

Pola falta de conciliación real

14

46,7%

70

72,2%

84

66,1%

Porque as persoas que deciden eses postos son sempre
ou case sempre homes

13

43,3%

51

52,6%

64

50,4%

Porque non están suficientemente formadas

0

0%

4

4,1%

4

3,1%

Porque elas non queren

3

10%

0

0%

3

2,4%

Por ningunha das anteriores

1

3,3%

1

1%

2

1,6%

Respostas válidas

30

97

127

FORMACIÓN
A formación está centralizada na Concellería de Emprego, Formación,
Igualdade, Xuventude, Comercio e Mercado e nos últimos anos, téñense ofertado numerosos cursos.
Como xa se indicou no epígrafe de economía e emprego, o Concello conta cun Centro Municipal de Formación, situado en Guillarei,
que dispón de 6 aulas homologadas, unha delas destinada a clases
de informática. Hai tamén unha aula multifuncional, biblioteca, 5 espazos destinados a talleres de carpintería, electricidade, fontanería,
construción así como dúas zonas de almacenaxe. O obxectivo deste
Centro pasa por levar a cabo o labor social relacionada coa formación do Concello de Tui, dirixindo a actividade a toda a poboación e
ao persoal que traballa no Concello. O Centro de Formación está homologado pola Xunta de Galicia para a prestación de formación en
especialidades como as enerxías renovables, electricidade, madeira,
instalacións, comunicación, turismo e reformas.
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A actividade formativa municipal é moi relevante. Durante os últimos
anos impartíronse cursos de emprego que tiveron en conta de xeito preferente a mulleres desempregadas con baixa cualificación ou
mulleres con discriminacións múltiples.
Dende 2015 destacan cursos de fontanería, de montaxe de mobles
e elementos de carpintería, de operacións de fontanería e calefacción climatización, de montaxe de redes, instalación de elementos
de carpintería.
Tamén se realizaron accións formativas adaptadas ás demandas da
localidade para fomentar a empregabilidade das mulleres. No epígrafe de Emprego xa se sinalaron os cursos dos últimos anos e as institucións colaboradoras como a Deputación de Pontevedra, a Xunta
de Galicia, a Cruz Vermella, o GDR, Radio Ecca e a Fundación EMAUS.
Leváronse a cabo accións formativas para aproximar ás mulleres ás
tecnoloxías da información e ás redes sociais como ferramenta útil e
necesaria para o acceso ao emprego con entidades como a Fundación Cibervoluntarios, a Cruz Vermella, Femxa, o Plan de Inclusión da
Xunta de Galicia ou a Fundación ECCA.
No cuestionario preguntouse expresamente pola formación. Así, o
75% das mulleres sinala que deixou de participar ou acudir a cursos
formativos porque a oferta non se axusta aos seus horarios, nunha
porcentaxe 25 puntos superior á dos homes.
Dos seguintes servizos públicos, deixaches de participar ou de acudir a algún deles por que a
oferta non se adapta aos teus horarios?
Home

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%v

A oferta de formación

10

50%

48

75%

58

69%

A oferta cultural

13

65%

32

50%

45

53,6%

A oferta deportiva

5

25%

16

25%

21

25%

Os servizos sanitarios

2

10%

11

17,2%

13

15,5%

Respostas válidas

92

Muller

20

64

84
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Sobre as demandas formativas polas que se preguntou no cuestionario, destaca o 39,8% ao que lle resultaría interesante formarse en
informática, redes sociais e marketing dixital.
A formación en autoestima e benestar resulta interesante para o
45,7% de mulleres fronte ao 4,5% de homes.
Non destaca en exceso o interese formativo naqueles sectores con
maior peso na cidade como o patrimonio, turismo e o comercio, os 3
cun 19,4% aínda que a formación en animación sociocultural é demandada por un 27,2% de mulleres e un 18,2% de homes.
Respecto á asistencia social ou sociosanitaria, hai unha maioría clara
de mulleres que demanda formación neste ámbito, un 27,2%.
En Tui hai un peso moi relevante da construción, con 257 empresas
polo que resulta curioso que a formación neste sector sexa a que
menos interesa tanto a mulleres como a homes.
Cales das seguintes áreas resultan interesantes para formarte de acordo ca túa vida laboral,
persoal ou profesional?
Home

Muller

Total

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Informática, redes sociais
e marketing dixital

12

54,55

29

35,8%

41

39,8%

Autoestima e benestar

1

4,5%

37

45,7%

38

36,9%

Animación sociocultural

4

18,2%

22

27,2%

26

25,2%

Asistencia social ou
sociosanitaria

3

13,6%

22

27,2%

25

24,3%

Habilidades sociais e para
a búsqueda de emprego

2

9,1%

20

24,7%

22

21,4%

Patrimonio

4

18,2%

16

19,8%

20

19,4%

Turismo

3

13,6%

17

21%

20

19,4%

Comercio

4

18,2%

16

19,8%

20

19,4%

Agricultura, enoloxía e
horticultura

2

9,1%

16

19,8%

18

17,5%

Orientación laboral

0

0%

13

16%

13

12,6%

Construción

2

9,1%

9

11,1%

11

10,7%

Respostas válidas

22

81

103

93
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URBANISMO, SEGURIDADE E TRANSPORTE
As políticas urbanísticas, a planificación urbana, a accesibilidade, a
xestión do espazo, o transporte ou a seguridade cidadá requiren da
incorporación da perspectiva de xénero.
Ata fai poucos anos, o deseño de pobos e cidades estivo ás costas da
perspectiva de xénero, no so no deseño de programas e plans senón
tamén na lexislación. En España non é ata 2003 cando se elabora o
primeiro manual de urbanismo con perspectiva de xénero e empeza
a dar os seus primeiros pasos unha rede de expertas europeas, o que
acelerou a aprobación de informes de impacto en plans de urbanismo, mobilidade e seguridade e sensibilizou na necesidade de incorporar actuacións e medidas no deseño do espazo urbano.
Sen dúbida, mellorar a iluminación de prazas, parques e rúas así como
detectar os espazos públicos inseguros e facelos accesibles son accións que contribúen a crear pobos e cidades máis amables e inclusivas.
O urbanismo, a mobilidade e o transporte así como a seguridade
son políticas que non están planificadas con enfoque de xénero.
Sobre a visibilidade das mulleres en espazos e rúas públicas hai que
sinalar que só unha rúa en todo o Concello leva o nome dunha muller, a rúa Rosa Bahamonde.
Un 48,8% do total de participantes o cuestionario, 43,35 de homes
e 50,5% de mulleres, cre que hai espazos, rúas, parques, prazas ou
instalacións públicas pouco seguras en Tui.
Cres que hai espazos e zonas do municipio pouco seguras, algunha rúa, parque, praza ou instalación
en particular?
Home

94

Muller

Total

χ² = 0.078

Fr

%

Fr

%

Fr

%

Si

13

43,3%

46

50,5%

59

48,8%

Non

12

40%

19

20,9%

31

25,6%

Non sabe/ Non
contesta

5

16,7%

26

28,6%

31

25,6%

Total

30

100%

91

100%

121

100%
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Cando as 121 persoas participantes nesta pregunta responden sobre
os lugares que consideran inseguros sinalan a:
Que zona consideras especialmente insegura, pouco accesible, carente de iluminación ou
perigosa no municipio?
χ² = 0.730

Home

Muller

Total

A Alameda pola noite

2

5

7

A rúa que baixa ao pasar o seminario a man dereita.

0

1

1

A rúa que se atopa en fronte de Santo Domingo
que da ao Seminario e a Corredoira

0

1

1

A beira do río pola noite. O paseo do río pola parte
do interfederado e a depuradora

0

6

6

A zona vella

2

9

11

Algunhas zonas do rural e parroquias como Guillarei, Randufe
e Caldelas en particular.

4

7

11

As zonas non son inseguras, inseguras son
as persoas machistas.

0

1

1

Av. da Concordia

1

0

1

Rúa Santo Domingo

0

5

5

Estrada de Baiona e Colón, en obras

0

1

1

Acceso a Pexegueiro

1

0

1

Rúa Casal Aboy

0

1

1

Depende dos horarios máis que das zonas

0

1

1

Mirador e xardíns da Marina, paseo fluvial dende o penedo
ata o interfederado

0

1

1

Esquina Rúa Ourense

0

1

1

Na zona de Randufe onde vivo...a estrada
de Bernum a Anta

0

1

1

O aparcamento municipal e algún paso de peóns
pouco visible

0

1

1

San Bartolomé

0

1

1

Os pavillóns do centro

0

2

1

Paseo Canónigo Valiño, zona deportiva e interfederado

1

0

1

Paseo pasando as instalacións de piragüismo

0

1

1

Skatepark

0

1

1

Todas as vías dende Tui a cada parroquia non están
ben iluminadas e sinalizadas

0

1

1

Veiga do Louro

1

0

1

Zona Canfram

0

1

1

O Rollo

0

2

2

Respostas válidas

11

43

54
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SÍNTESE DA DIAGNOSE
Este III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes de Tui será o referente de actuación das políticas municipais de
igualdade que se desenvolverán e/ou coordinarán dende a Concellería de Igualdade.
A diagnose detecta desigualdades entre mulleres e homes, fundamentalmente no ámbito sociolaboral.
As mulleres son maioría na poboación de Tui, un 51,8%.
A poboación que supera os 65 anos é fundamentalmente feminina e
o saldo vexetativo é negativo.
O 78,3% das persoas que participaron no cuestionario sinalan que hai
desigualdade nas empresas e no acceso a postos de responsabilidade e un 74% apunta á desigualdade respecto da estabilidade laboral.
Máis do 70% do total de participantes apunta á necesidade de sensibilizar á sociedade para superar estereotipos e prexuízos machistas.
Son mulleres o 62% das persoas en paro en Tui e destas, o 48,7%
teñen 45 ou máis anos. O 60% dos contratos a tempo parcial rexistrados en 2019 correspóndense con contratos de mulleres. A taxa de
actividade das mulleres é 11 puntos inferior á dos homes.
Respecto do coidado de persoas dependentes, é moito maior a participación das mulleres en todas as preguntas do cuestionario.
As rendas e axudas de inclusión social están claramente feminizadas.
En 2019, o 62,6% de persoas que percibiron a RISGA e o 62,5% que
percibiron Axudas de Inclusión Social en Tui foron mulleres.
Son mulleres o 68% das persoas que cobran unha pensión non contributiva e son mulleres tamén o 78% de persoas que cobran pensións non contributivas por xubilación.
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En Tui, segundo datos do IGE de 2019, a media das pensións das
mulleres sitúase en 743,32€ e a media das pensións dos homes en
1 060,04€, en ambos sexos, por debaixo da media galega e estatal
pero cunha clara fenda de sexo.
En 2019, a renda bruta por habitante, segundo datos do IGE, foi de
13 167,21€. A porcentaxe de poboación con ingresos por unidade de
consumo por debaixo do 40% da media é dun 12,5% dándose unha
maior porcentaxe nas mulleres, cun 12,9%. Segundo o cuestionario,
o 100% das persoas que declaran non ter ingresos e o 100% das que
declaran ter ingresos iguais ou inferiores aos 300€ son mulleres. Do
18,4% das persoas que afirman que os seus ingresos están entre
600€ e 900€ mensuais, por debaixo do salario mínimo, o 90% son
mulleres.
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5.#
OBXECTIVOS
DO PLAN
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OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN:
••

Introducir a perspectiva de xénero no funcionamento do Concello.

••

Implicar a todas as concellerías e departamentos municipais
no desenvolvemento de políticas, programas, estratexias e
accións de igualdade.

••

Detectar e combater as fendas de xénero económicas, sociais,
culturais e políticas en Tui.

••

Favorecer a participación da cidadanía na posta en marcha das
políticas de igualdade en Tui.

••

Poñer en marcha os mecanismos axeitados para remover os
obstáculos que manteñen as discriminacións por razón de sexo
e perpetúan a desigualdade estrutural das mulleres.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PLAN:
••

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas municipais.

••

Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.

••

Promover o cumprimento do principio de igualdade no ámbito
laboral do Concello.

••

Erradicar os obstáculos que dificultan a promoción das mulleres no eido laboral e fomentar a súa empregabilidade.

••

Promover a implantación de medidas que fomenten a igualdade laboral e salarial así como a conciliación da vida familiar,
persoal e laboral.

••

Apostar pola participación e empoderamento a través de modelos de organización social baseados na igualdade.

••

Apoiar a integración laboral dos colectivos de mulleres con
maiores dificultades de acceso ao mercado laboral.

••

Reforzar a cobertura dos servizos sociocomunitarios para facilitar a conciliación da vida familiar, persoal e laboral.
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••

Concienciar sobre o reparto de responsabilidades familiares e
domésticas.

••

Ampliar as políticas para a inclusión das mulleres en risco de
exclusión ou en situación de especial vulnerabilidade.

••

Coñecer a situación e necesidades das mulleres e mellorar a
súa atención.

••

Fomentar a participación das mulleres e das nenas no deporte.

••

Favorecer un modelo educativo e cultural baseado na igualdade.

••

Impulsar o desenvolvemento da mobilidade, a planificación urbana e a seguridade con perspectiva de xénero.

••

Reforzar os servizos e recursos ás vítimas de violencia de xénero e os seus fillos e fillas.

••

Promover accións de prevención da violencia de xénero.
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6.#
VIXENCIA DO PLAN
DE IGUALDADE
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O III PLAN MUNICIPAL de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres

e Homes de Tui 2020-2024 entrará en vigor ao día seguinte da súa
aprobación polo Pleno Municipal e terá unha vixencia de 4 anos.
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7.#
MEDIDAS DE
ACTUACIÓN
DO PLAN
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O III PLAN MUNICIPAL de Igualdade de Oportunidades entre Mulle-

res e Homes de Tui 2020-2024 desenvólvese en torno a 8 áreas de
actuación. Cada unha destas áreas de actuación está relacionada cos
obxectivos xerais e específicos do Plan.
Todas as 50 medidas e as 162 actividades do Plan seguen a mesma
orde e esquema, o que facilita a súa aplicación e o seu seguimento e
avaliación:
Área de actuación
Obxectivos
Descripción da medida
Área
responsable

Actividades
Nº

Público
destinatario

Nº
Indicadores

Tempos

Descripción

••

Área de actuación

••

Obxectivo/os

••

Área municipal responsable

••

Descrición da Medida e N.º

••

Actividades vinculadas e N.º

••

Indicadores

••

Público destinatario

••

Horizonte temporal

O Plan conta con 8 áreas de actuación:
••

Área de actuación 1: O Concello, motor da igualdade. 13 medidas e 39 actividades.

••

Área de actuación 2: Emprego, emprendemento e liderado. 5
medidas e 14 actividades.

••

Área de actuación 3: Conciliación da vida familiar, laboral e persoal. 3 medidas e 11 actividades.
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••

Área de actuación 4: Inclusión con perspectiva de xénero.
6 medidas e 14 actividades

••

Área de actuación 5: Saúde, calidade de vida e deporte. A importancia da transversalidade de xénero na política sectorial.
7 medidas e 24 actividades.

••

Área
de
actuación
6:
5 medidas e 21 actividades.

••

Área de actuación 7: Urbanismo, Mobilidade, Medioambiente e
Seguridade. 5 medidas e 12 actividades.

••

Área de actuación 8: O combate contra a violencia de xénero. 6
medidas e 17 actividades.

Ámbito de
actuación

106

Medidas

Coeducación

Actividad/es

e

cultura.

Indicadores

1

O Concello,
motor da igualdade

13

39

Indicadores

2

Emprego,
emprendemento
e liderado

5

14

Indicadores

3

Conciliación da vida
familiar, laboral e
persoal

3

11

Indicadores

4

Inclusión con
perspectiva
de xénero

6

14

Indicadores

5

Saúde, calidade
de vida e deporte

7

24

Indicadores

6

Coeducación
e cultura

5

21

Indicadores

7

Urbanismo,
mobilidade,
medioambiente
e seguridade

5

12

Indicadores

8

O combate contra a
Violencia de Xénero

6

17

Indicadores
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ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Alcaldía
Concellería de Igualdade

MEDIDA 1.1

INDICADORES

Nº accións promovidas

Deseñar e poñer en marcha medidas para
garantir a transversalidade de xénero na
política municipal.

Nº de rexistros municipais con recollida de
datos desagregados por sexo
Datos e informes de impacto de xénero
en plans e políticas municipais

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Implementar paulatinatmente a obriga de elaborar avaliacións de impacto de xénero
nos plans e programas municipais.
2. Incorporar a variable sexo en todas as recollidas de datos, memorias, estudos, plans e
traballos estatísticos que se realicen no Concello.
3. Revisar os documentos administrativos empregados na xestión municipal para ir
avanzando cara a implantación da perspectiva de xénero.
4. Incluír nos pliegos de contratación de informes, plans, programas, formación etc., o
deber de presentar todos os datos posibles desagregados por sexo.
5. Garantir que nos temarios das convocatorias de ofertas de emprego do Concello se
inclúan contidos sobre igualdade entre mulleres e homes.

PÚBLICO DESTINATARIO
Persoal político e técnico do Concello de Tui.
Empresas ás que se contrate a elaboración de informes, plans, programas e demáis
proxectos municipais.

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en xullo de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Promover o cumprimento do principio de igualdade no ámbito
laboral do Concello.
Alcaldía
Concellería de Igualdade e Formación

MEDIDA 1.2

Dotar de ferramentas ao persoal do
Concello para implantar a perspectiva de
xénero en toda a acción municipal a través
de actuacións concretas e avaliables.

INDICADORES
N.º materiais internos elaborados
N.º asistentes cursos e % por sexo

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Elaborar materiais internos dirixidos ao persoal político e técnico do Concello sobre a
perspectiva de xénero nas políticas públicas municipais.
2. Deseñar e impartir un curso formativo dirixido ao persoal do Concello sobre a perspectiva
de xénero na política municipal, conxuntamente co Centro Municipal de Formación.
3. Deseñar e impartir un curso dirixido ao persoal político do Concello sobre a perspectiva
de xénero nas políticas públicas.

PÚBLICO DESTINATARIO
Todas as concellerías, persoal político e persoal técnico

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en marzo de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Alcaldía
Concellería de Igualdade

MEDIDA 1.3

INDICADORES

N.º de accións de difusión do Plan

Presentar e difundir o III Plan Municipal
de Igualdade de Oportunidades entre
Mulleres e Homes de Tui 2020-2024.

N.º de axentes sociais, económicos,
veciñais, culturais e políticos
comprometidos
N.º de soportes empregados na
comunicación externa do Plan
N.º accións de difusión interna do Plan

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Facer un acto de presentación pública á cidadanía de Tui do Plan.
2. Difundir o Plan nos medios de comunicación, a través das redes sociais municipais e na
Radio Municipal de Tui.
3. Presentar o Plan a todas as áreas do Concello.
4. Enviar copia do Plan a todas as empresas con servizos subcontratados ou prestadoras
de servizos ao Concello de Tui.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui
Persoal municipal

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en decembro de 2020

109

III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade
Concellería de Igualdade

MEDIDA 1.4

INDICADORES

N.º de accións de difusión

Difundir os programas, servizos e
recursos municipais sobre información,
asesoramento e asistencia a mulleres.

N.º de materiais publicados
N.º de servizos, recursos e programas
divulgados
Canles de difusión externa empregadas

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Editar un folleto informativo con todos os recursos, programas e servizos municipais
sobre información, asesoramento e asistencia a mulleres.
2. Incluír na web municipal un Espazo para a Igualdade no que se informe semanalmente
de actividades, servizos, recursos, ligazóns e actividades en materia de igualdade e
feminismo que se consideren de especial interese e que se xestionará pola Concellería
de Igualdade.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui, fundamentalmente as mulleres

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en marzo de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Alcaldía
Concellería de Igualdade

MEDIDA 1.5

INDICADORES

Garantir a presencia de mulleres en
todos os órganos, xurados ou comités
constituídos no ámbito do Concello.

% de mulleres e homes participantes en
actos públicos, comisións, xurados etc.
Evolución de presencia 2020-2024

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Elaborar un protocolo interno de eventos municipais con normas que contribúan á
visibilización e á presenza equilibrada de mulleres e homes nos actos públicos que
organice o Concello así como en órganos consultivos e de participación.

PÚBLICO DESTINATARIO
Todas as concellerías
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en maio de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Todas as Concellerías baixo a coordinación da Concellería de
Igualdade e a Concellería de Réxime Interior

MEDIDA 1.6

INDICADORES

Incluír criterios de xénero e cláusulas de
igualdade nos pliegos de contratación
pública co gallo de fomentar a
contratación de empresas que contan con
Plans de Igualdade.

N.º de pliegos que inclúen a
transversalidade de xénero

% sobre o total de pliegos e contratos
firmados asinados entre 2020-2024
N.º empresas subcontratadas que contan
con Plans de Igualdade en 2020 e en 2024

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Comunicar a todas as Concellerías a incorporación destes criterios de contratación
municipal.
2. Analizar as empresas subcontratadas polo Concello para saber cales contan con Plans de
Igualdade e/ou outras medidas de igualdade e conciliación.
3. Difundir na web do Concello, nas redes sociais municipais e nos medios de comunicación
as novas condicións e criterios de valoración na contratación pública.
4. Anualmente, elaborar un informe de seguimento sobre a incorporación dos criterios de
xénero e as cláusulas de igualdade nos contratos.

PÚBLICO DESTINATARIO
Empresas que traballan para o Concello de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar os trámites para por en marcha a medida en setembro de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Alcaldía
Concellería de Igualdade
Concellería de Réxime Interior

MEDIDA 1.7

Impulsar a aprobación dun Plan de
Igualdade interno no Concello e outras
medidas que fomenten a igualdade na
plantilla.

INDICADORES
N.º de accións realizadas para a posta en
marcha do Plan
Aprobación do Plan.

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Constituír a Comisión Negociadora de acordo coa Representación Legal da Plantilla para
deseñar e aprobar o Plan.
2. Realizar unha campaña informativa dirixida á plantilla do Concello sobre os dereitos e
prestacións relacionadas coa conciliación da vida familiar, laboral e persoal.

PÚBLICO DESTINATARIO
A plantilla do Concello de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar os trámites en xullo de 2022
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ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Alcaldía
Concellería de Igualdade

MEDIDA 1.8

Promover procedementos e actuación
que garantan a coordinación interna e
tamén con outras administracións para
a complementariedade das accións en
materia de igualdade

INDICADORES
N.º de accións realizadas
Nº de medidas adoptadas
Nº reunións da mesa
Nº administracións que interactúan

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Desenvolver con outros concellos do Baixo Miño accións que estimulen o intercambio,
a aprendizaxe e a posta en común de boas prácticas e experiencias en materia de
igualdade..

PÚBLICO DESTINATARIO
Persoal político e técnico do Concello de Tui e doutros Concellos

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar os trámites en xullo de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Alcaldía
Concellería de Igualdade

MEDIDA 1.9

INDICADORES

Promover programas e accións conxuntas
en materia de Igualdade no marco da
Eurocidade Valenca-Tui.

N.º de accións realizadas

Nº de medidas adoptadas
Nº reunións da mesa
Nº administracións

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Presentar un proxecto conxunto a algunha das convocatorias europeas de proxectos
transnacionais en materia de igualdade.
2. Participar conxuntamente na Rede de Políticas Europeas de Igualdade entre mulleres
e homes.
3. Presentar no marco das Eurocidades unha proposta conxunta sobre algunha experiencia
común en materia de igualdade que posteriormente se presentará ao Instituto Europeo
de Igualdade de Xénero (EIGE).

PÚBLICO DESTINATARIO
Persoal político e técnico do Concello de Tui e a Cámara de Valenca. Eurocidade
A Rede de Políticas Europeas de Igualdade
Instituto Europeo de Igualdade de Xénero (EIGE)

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en setembro de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade
Apostar pola participación e empoderamento a través de modelos
de organización social baseados na igualdade.
Concellería de Igualdade

MEDIDA 1.10

Reforzar a política de sensibilización e
divulgación en materia de igualdade
e contra a violencia de xénero
mediante campañas, actividades e
actos institucionais, especialmente na
conmemoración de efemérides

INDICADORES
Nº datas conmemoradas
N.º de campañas realizadas
N.º de persoas participantes
N.º concellerías implicadas

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Conmemorar o 8 de marzo, Dia da Muller e o 25 de novembro, Día Internacional contra a
Violencia de Xénero, entre outras datas.
2. Deseñar campañas participativas en torno a estas efemérides en colaboración con
asociacións de mulleres.
3. Implicar a todas as Concellerías na programación de actividades co obxectivo de
transversalizar as políticas municipais en materia de igualdade e contra a violencia de
xénero.
4. Traballar para que as campañas de sensibilización poñan o foco de atención na importancia
de que mulleres e homes compartan por igual espazos, poder e responsabilidades.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en xaneiro de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade
Concellería de Igualdade e Gabinete de Comunicación

MEDIDA 1.11

INDICADORES

Mellorar a comunicación institucional
a través da incorporación da linguaxe
non sexista en todos os documentos,
campañas, notas de prensa e materiais
editados polo Concello de Tui.

N.º de guías distribuídas

Datos cualitativos sobre o uso da Guía
Datos da revisión dos soportes e
principais conclusións
Datos da revisión da documentación
administrativa e principais conclusións

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Revisar e modificar as normas e a documentación administrativa do Concello para
asegurar o uso dunha linguaxe non sexista.
2. Elaborar una Guía de Comunicación en Igualdade que promoverá unha comunicación
interna e externa non sexista con indicacións sobre o tratamento de noticias en relación
ca imaxe das mulleres, a violencia de xénero, as agresións sexuais..etc.
3. Revisar os soportes de comunicación municipal (imaxe e linguaxe), nomeadamente a
páxina web e en función do resultado, desenvolver as accións que permitan avanzar
nunha comunicación inclusiva.

PÚBLICO DESTINATARIO
Todas as áreas e servizos municipais

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar os traballos en setembro de 2021
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III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Alcaldía
Concellería de Igualdade e Gabinete de Comunicación-Radio
Municipal

MEDIDA 1.12

INDICADORES

As redes sociais municipais e a
Radio Municipal contribuirán ao
desenvolvemento dos obxectivos do
Plan, fundamentalmente no que atinxe á
sensibilización da cidadanía.

N.º de entrevistas e % por sexo
Avaliación de impacto de xénero anual
Datos da revisión dos soportes e
principais conclusións
Xornada, nº asistentes e % por sexo

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Se fomentarán as entrevistas a persoas expertas en igualdade e a responsables
municipais ou entidades que participan na implantación de medidas do Plan.
2. As redes sociais municipais eliminarán todas as mensaxes ofensivas, machistas e sexistas
que se vinculen ás súas páxinas e redes sociais.
3. As persoas responsables da comunicación municipal realizarán unha avaliación de
impacto de xénero anual a través dun informe de impacto de xénero das campañas
desenvolvidas ou impulsadas polo Concello.
4. Organizar unha xornada sobre a representación e presenza de mulleres nos medios de
comunicación, a publicidade, as redes sociais e a transmisión de estereotipos de xénero.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar os traballos en setembro de 2021
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III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 1:
O Concello, motor da igualdade
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Alcaldía
Concellería de Igualdade

MEDIDA 1.13

INDICADORES

Reforzar a institucionalidade das políticas
públicas de igualdade e incrementar os
recursos ao respecto.

N.º de accións de coordinación
Mesa Interdepartamental e % por sexo
das persoas que a compoñen

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Solicitar a posta en marcha dun Centro de Información á Muller en Tui con todos os
recursos e persoal especializado.
2. Facilitar a comunicación e a coordinación da Concellería de Igualdade co resto de
Concellerías e servizos municipais.
3. Crear unha Mesa Interdepartamental que será a responsable de coordinar a implantación
das medidas do Plan e de facer o seu seguimento.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar os traballos en xaneiro de 2022
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III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 2:
Emprego, emprendemento e liderado
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE
MEDIDA 2.1
Incorporar a
perspectiva de
xénero na política
de emprego e
de contratación
municipal.

Erradicar os obstáculos que dificultan a promoción das mulleres no
eido laboral e fomentar a súa empregabilidade.
Apoiar a integración laboral dos colectivos de mulleres con maiores
dificultades de acceso ao mercado laboral.
Concellaría de Igualdade
Concellería de Emprego
Concellería de Réxime Interior

INDICADORES

N.º de accións
N.º de reunións celebradas para cada proceso ás que asista a
Concelleira de Igualdade ou persoa na que delegue
N.º medidas tomadas a favor da igualdade nos procesos de
formación, emprego e selección de persoal
Protocolo interno
N.º de mulleres atendidas e % que logra a inserción laboral

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Incorporar á Concelleira de Igualdade ou persoa en quen delegue aos procesos de
negociación, elaboración, deseño e posta en marcha de plans, programas e medidas para
la formación e o emprego e a todos os procesos de selección de persoal do Concello.
2. Elaborar un protocolo de coordinación interna entre a Concellería de Igualdade, a
de Emprego (que recae na mesma persoas) e cos servizos de emprego e formación
municipais, co obxectivo de facilitar a empregabilidade das mulleres, en particular as
máis vulnerables.
3. Difundir entre as organizacións empresariais de Tui toda a información relativa ás
bonificacións e beneficios para a contratación de mulleres.
4. A Oficina de Emprego e Desenvolvemento Local elaborará un informe anual desagregado
por sexo sobre as taxas de inactividade, actividade, ocupación, desemprego, prestacións
por desemprego etc.… cunha análise cuantitativa das diferencias socioeconómicas
entre mulleres e homes de Tui e que incluirá recomendacións e propostas de mellora
na procura da inserción laboral das mulleres e para orientar a política de emprego
municipal.

PÚBLICO DESTINATARIO
Concelleira de Igualdade e persoa en quen delegue, persoas que participen en procesos
de selección municipal e persoal das Concellerías de Igualdade e Emprego
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HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en xaneiro de 2021

III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 2:
Emprego, emprendemento e liderado
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Erradicar os obstáculos que dificultan a promoción das mulleres no
eido laboral e fomentar a súa empregabilidade.
Apoiar a integración laboral dos colectivos de mulleres con maiores
dificultades de acceso ao mercado laboral.
Concellería de Emprego
Concellería de Igualdade

MEDIDA 2.2

INDICADORES

N.º de accións positivas

Deseñar e poñer en marcha accións
positivas no eido das políticas publicas
e programas municipais de emprego e
inserción laboral.

N.º e % por sexo de participantes nos
programas municipais de emprego
N.º e % por sexo de persoas que acceden
a programas formativos para o emprego
Informe anual
N.º itinerarios de orientación laboral

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Establecer a preferencia de acceso de mulleres a programas formativos do Centro de
Formación relacionados con actividades profesionais masculinizadas.
2. Desenvolver itinerarios de orientación laboral individualizados e específicos para
mulleres para orientalas na búsqueda activa de emprego, especialmente as que se
atopan en situación de vulnerabilidade.
3. Dende a Oficina de Emprego e Desenvolvemento Local orientarase especificamente
a mulleres sobre a homologación de estudios, certificados de profesionalidade e
certificados oficiais.

PÚBLICO DESTINATARIO
As mulleres demandantes de emprego

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en xaneiro 2022

121

III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 2:
Emprego, emprendemento e liderado
Erradicar os obstáculos que dificultan a promoción das mulleres no
eido laboral e fomentar a súa empregabilidade.

OBXECTIVO

ÁREA
RESPONSABLE

Apostar pola participación e empoderamento a través de modelos
de organización social baseados na igualdade.
Promover a implantación de medidas que fomenten a igualdade
laboral e salarial así como a conciliación da vida familiar, persoal e
laboral.
Concellería de Igualdade
Concellería de Emprego
Concellería de Formación

MEDIDA 2.3

Fomentar o autoemprego, o
emprendemento e o empresariado nas
mulleres de Tui apoiando, formando,
informando e deseñando ferramentas de
xestión empresarial con perspectiva de
xénero especialmente dirixidas a sectores
con máis demanda.

INDICADORES
N.º de accións formativas ofertadas e %
de asistentes por sexo a cada curso
Materiais elaborados e nº canles de
comunicación e distribución
Encontro. Asistentes e % por sexo

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Ofertar cursos de formación online e presenciais a través do Centro Municipal de
Formación sobre emprendemento, autoemprego, modelos produtivos innovadores,
sectores emerxentes e aqueles sectores con maior demanda por parte das mulleres de
Tui como austestima e benestar, informática, redes sociais e marketing dixital, animación
sociocultural e asistencia social e sociosanitaria.
2. Difundir, a través de material propio elaborado polo Concello, boas prácticas de
negocio e historias de éxito de mulleres emprendedoras, cooperativistas, autónomas
e empresarias de Tui.
3. Impulsar un Encontro Anual de Mulleres na Economía co gallo de xerar redes, debate e
apoio entre asistentes, administracións e entidades.

PÚBLICO DESTINATARIO
Mulleres de Tui, traballadoras, empresarias, autónomas, emprendedoras ou en situación
de desemprego
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HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en setembro de 2021

III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 2:
Emprego, emprendemento e liderado
Erradicar os obstáculos que dificultan a promoción das mulleres no
eido laboral e fomentar a súa empregabilidade.

OBXECTIVO

Promover a implantación de medidas que fomenten a igualdade
laboral e salarial así como a conciliación da vida familiar, persoal e
laboral.
Apostar pola participación e empoderamento a través de modelos
de organización social baseados na igualdade.
Concellería de Igualdade

ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Emprego
Concellería de Economía
Concellería de Formación

MEDIDA 2.4

Impulsar unha política de promoción
da igualdade na empresa
conxuntamente coas asociacións
de empresarios, empresarias e
comerciantes de Tui a través de
formación e ferramentas específicas.

INDICADORES
N.º entidades e asociacións que participan
Nº empresas formadas
N.º asistentes ás formacións e % por sexos
N.º material editado
N.º de acciones informativas

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Aprobar un programa formativo a través do Centro Municipal de Formación e
conxuntamente coas asociacións de Tui dirixido a empresas con obxectivo de implantar
plans de igualdade, protocolos de prevención do acoso sexual e por razón de sexo e
outras medidas de conciliación e corresponsabilidade.
2. Elaborar material informativo dirixido a empresas e persoas autónomas sobre a
lexislación en materia de igualdade na empresa como diagnósticos de igualdade,
plans de igualdade, auditorías salariais e os recursos e axudas das administracións para
poñelos en marcha.

PÚBLICO DESTINATARIO
Asociacións, empresas e persoas autónomas de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar o programa en decembro de 2021
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III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 2:
Emprego, emprendemento e liderado
Erradicar os obstáculos que dificultan a promoción das mulleres no
eido laboral e fomentar a súa empregabilidade.

OBXECTIVO

Promover a implantación de medidas que fomenten a igualdade
laboral e salarial así como a conciliación da vida familiar, persoal e
laboral.
Apostar pola participación e empoderamento a través de modelos
de organización social baseados na igualdade.
Concellería de Igualdade

ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Emprego
Concellería de Economía
Concellería de Formación

MEDIDA 2.5

INDICADORES

Impulsar procesos de formación a
mulleres no eido das TICS

N.º asistentes ás formacións
N.º de accións formativas
Nº asesoramentos

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Incrementar a participación de mulleres nos programas formativos sobre novas
tecnoloxías tendo en conta a fenda de xénero existente, fundamentalmente en mulleres
en situación de especial vulnerabilidade.
2. Deseñar accións formativas e de asesoramento en TICS a mulleres emprendedoras para
facilitarlle a posta en marcha do seu proxecto empresarial, a análise de viabilidade e o
acompañamento durante o proceso de creación da empresa.

PÚBLICO DESTINATARIO
Mulleres de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar o programa en decembro de 2021
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III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 3:
Conciliación da vida familiar, laboral e persoal

OBXECTIVO

ÁREA
RESPONSABLE

Reforzar a cobertura dos servizos sociocomunitarios para facilitar a
conciliación da vida familiar, persoal e laboral.
Promover a implantación de medidas que fomenten a igualdade
laboral e salarial así como a conciliación da vida familiar, persoal e
laboral.
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 3.1

Promover a posta en marcha de novos
servizos e ampliar a cobertura dos xa
existentes así como estudar os usos do
tempo en Tui para, si fora o caso, proceder
a modificar aqueles que dificultan a
conciliación da vida laboral, persoal e
familiar.

INDICADORES

Cobertura de programas ampliada
N.º medidas propostas
N.º de medidas adoptadas
N.º de resultados e indicadores da enquisa
N.º servizos públicos e horario analizado
N.º de revisións e reorganizacións

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Ofertar servizos de apoio á conciliación da vida persoal, familiar e laboral nas actividades
culturais, de lecer e deportivas que organice o Concello.
2. Incrementar a cobertura e duración do Programa de Conciliación “IGUAL É +”
3. Mellorar a cobertura dos servizos de atención das persoas dependentes.
4. Elaborar unha Enquisa Municipal de Usos do Tempo en Tui e, en función dos resultados,
revisar e reorganizar os horarios de atención e cobertura de servizos e recursos
municipais para facelos compatibles coas responsabilidades persoais, familiares e
laborais de homes e mulleres de Tui.
5. Incrementar a cobertura dos Campamentos de Verán e Nadal a partir dos 3 anos.
6. Poñer en marcha, conxuntamente coas ANPAS e centros educativos, actividades
extraescolares de setembro a xunio de luns a venres.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en xaneiro de 2022
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III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 3:
Conciliación da vida familiar, laboral e persoal
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Concienciar sobre o reparto de responsabilidades familiares e
domésticas.
Concellería de Igualdade
Concellería de Educación

MEDIDA 3.2
Concienciar e informar á cidadanía sobre
o reparto de responsabilidades familiares
e domésticas así como os dereitos de
conciliación e os recursos existentes.

Nº talleres

INDICADORES

Nº participantes
Nº actividades coas ANPAS
Nº material editado

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Editar material informativo sobre os dereitos e recursos existentes en Tui en materia de
corresponsabilidade e conciliación.
2. Impartir talleres sobre corresponsabilidade e reparto de tarefas dirixidos a toda a
poboación de Tui, especialmente a máis nova, contando coas asociacións veciñais das
parroquias.
3. Deseñar e impartir, conxuntamente coas ANPAS, unha programación de actividades
sobre conciliación da vida laboral, persoal e familiar.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en xullo de 2022
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III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 3:
Conciliación da vida familiar, laboral e persoal
Reforzar a cobertura dos servizos sociocomunitarios para facilitar a
conciliación da vida familiar, persoal e laboral.

OBXECTIVO

Promover a implantación de medidas que fomenten a igualdade
laboral e salarial así como a conciliación da vida familiar, persoal e
laboral.
Ampliar as políticas para a inclusión das mulleres en risco de
exclusión ou en situación de especial vulnerabilidade..

ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 3.3

Poñer en valor e visibilizar os traballos
relacionados cos coidados e desenvolver
accións neste marco, tanto respecto
aos coidados remunerados e como aos
coidados non remunerados.

INDICADORES
N.º de accións de visibilización e posta en
valor.
Datos do informe e, no seu caso, cales son
as accións correctoras

ACTIVIDADES VINCULADAS
1. Elaborar un informe municipal da situación dos coidados en Tui (remunerados e non
remunerados) así como as condicións de traballo.
2. Divulgar os servizos e recursos de apoio ás persoas coidadoras como o Programa
CUIDAND@-me, incrementar a súa cobertura e deseñar outras actividades de respiro
familiar para persoas coidadoras, remuneradas e non remuneradas, de persoas
dependentes ou con discapacidade.

PÚBLICO DESTINATARIO
Toda a cidadanía, fundamentalmente as persoas coidadoras

HORIZONTE TEMPORAL
Setembro de 2021
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III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 4:
Inclusión con perspectiva de xénero
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Ampliar as políticas para a inclusión das mulleres en risco de
exclusión ou en situación de especial vulnerabilidade.
Coñecer a situación e necesidades das mulleres e mellorar a súa
atención.
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 4.1

Afondar no estudo dos factores de
vulnerabilidade das mulleres de Tui
(idade, ingresos, discapacidade, migración,
etnia, orientación sexual…) e, unha vez
coñecidos os datos, traballar para eliminar
calquera tipo de discriminación múltiple.

INDICADORES
N.º indicadores
N.º de persoas participantes e %
desagregado por sexo
Nº factores detectados
N.º medidas correctoras

ACTIVIDADES VINCULADAS
1. Analizar dende o equipo municipal de servizos sociocomunitarios os factores de
vulnerabilidade das mulleres e, nunha xornada técnica, abordar as causas e as medidas
de choque para paliar situacións de discriminación múltiple.
2. Poñer en común os resultados do análise cos servizos sociocomunitarios de concellos
limítrofes.

PÚBLICO DESTINATARIO
Mulleres en situación de vulnerabilidade e discriminación múltiple

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en marzo 2022
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entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 4:
Inclusión con perspectiva de xénero

OBXECTIVO

ÁREA
RESPONSABLE

Ampliar as políticas para a inclusión das mulleres en risco de
exclusión ou en situación de especial vulnerabilidade.
Promover a implantación de medidas que fomenten a igualdade
laboral e salarial así como a conciliación da vida familiar, persoal e
laboral.
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais
Concellería de Emprego

MEDIDA 4.2

INDICADORES

Favorecer, con medidas de acción positiva,
o acceso de mulleres en situación de
vulnerabilidade ás prestacións sociais
básicas.

N.º prestacións sociais municipais
N.º criterios incorporados
N.º indicadores para medir a situación de
vulnerabilidade

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Incluír nos baremos, criterios para facilitar o acceso ás prestacións sociais municipais
a mulleres en especial situación de vulnerabilidade (mulleres maiores, que viven
soas, mulleres á cabeza de familias monomarentais con rendas por debaixo do IPREM,
mulleres sen estudos e en situación de desemprego, mulleres con discapacidade,
mulleres prostituídas e vítimas de trata, mulleres vítimas de violencia de xénero,
mulleres migrantes en situación non regularizada e desempregadas, mulleres con
vivenda precaria ou ruinosa con menores ou maiores dependentes a cargo e noutras
situacións de discriminación múltiple que valoren os servizos sociais municipais.)
2. Deseñar un proceso de acompañamento específico para mulleres en situación de
vulnerabilidade.

PÚBLICO DESTINATARIO
Mulleres en situación de vulnerabilidade

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en setembro de 2021
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entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 4:
Inclusión con perspectiva de xénero
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Ampliar as políticas para a inclusión das mulleres en risco de
exclusión ou en situación de especial vulnerabilidade.
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 4.3

INDICADORES

Reforzar dende o Concello as políticas
de inclusión social, particularmente
as destinadas a mulleres en situación
de risco.

N.º recursos implantados

Nº acordos con outras administración
Protocolo
Familias monomarentais que recibiron apoio

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Potenciar a posta en marcha de recursos de aloxamento a mulleres soas que carecen de
redes de apoio familiar.
2. Traballar conxuntamente coa administración provincial e autonómica para asegurar a
existencia de recursos habitacionais a vítimas de violencia de xénero, como colectivo
de acceso prioritario e garantir o acceso a vítimas sen orde de protección (Medida 168
Pacto de Estado).
3. Deseñar un protocolo para a atención diversificada a colectivos de mulleres en situación
ou risco de exclusión social.
4. Apoiar a familias monomarentais en situación de risco.

PÚBLICO DESTINATARIO
Mulleres en situación de vulnerabilidade, vítimas de violencia de xénero e familias
momomarentais

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en marzo de 2022
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entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 4:
Inclusión con perspectiva de xénero
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Ampliar as políticas para a inclusión das mulleres en risco de
exclusión ou en situación de especial vulnerabilidade.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Concellería de Igualdade

MEDIDA 4.4

INDICADORES

Impulsar actividades e difundir campañas
de sensibilización contra a trata de
mulleres e nenas con fins de explotación
sexual.

N.º actividades

N.º persoas participantes en
conmemoración e % por sexo
N.º actividades da campaña e materiais
N.º puntos de difusión

ACTIVIDADES VINCULADAS
1. Conmemorar o Día Internacional contra a Explotación Sexual e o Tráfico de Mulleres,
Nenas e Nenos cada 23 de setembro.
2. Desenvolver campañas de sensibilización sobre a situación de mulleres vítimas de trata
e explotación sexual.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en setembro de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 4:
Inclusión con perspectiva de xénero
OBXECTIVO

ÁREA
RESPONSABLE

Ampliar as políticas para a inclusión das mulleres en risco de
exclusión ou en situación de especial vulnerabilidade.
Coñecer a situación e necesidades das mulleres e mellorar a súa
atención.
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais
Concellería de Emprego

MEDIDA 4.5

Poñer en marcha un servizo de
intervención social, cultural e laboral con
perspectiva de xénero que reforce os
actuais servizos de atención a persoas
inmigrantes, fundamentalmente a
mulleres inmigrantes.

INDICADORES
N.º accións formativas
N.º participantes
N.º profesorado e % por sexo
Coordinación

ACTIVIDADES VINCULADAS
1. Seguir reforzando as accións formativas a mulleres inmigrantes a través dun programa
de alfabetización integral.

PÚBLICO DESTINATARIO
Mulleres inmigrantes de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Abril 2023

132

III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 4:
Inclusión con perspectiva de xénero
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Ampliar as políticas para a inclusión de las mulleres en situación de
risco ou en situación de especial vulnerabilidade.
Coñecer a situación e necesidades das mulleres e mellorar a súa
atención.
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 4.6

INDICADORES

Reforzar a colaboración con entidades
do terceiro sector para poñer en marcha
programas de intervención e inclusión
social.

N.º de ampliacións convenios
Nº servizos novos
% contratación mulleres a través destes
convenios
Nº cursos e % mulleres asistentes

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Ampliar mediante a sinatura de convenios a colaboración con entidades do terceiro
sector para reforzar programas de atención social, educativa e laboral a mulleres en
situación de especial vulnerabilidade.
2. Impulsar a contratación de mulleres en situación de risco de exclusión social a través
destes convenios.
3. A través de Centro Municipal de Formación, impartir formación en políticas de igualdade
e xestión con perspectiva de xénero a persoas traballadoras das entidades sociais, do
sector da discapacidade e do terceiro sector que traballan e/ou están implantadas en
Tui.

PÚBLICO DESTINATARIO
Entidades e organizacións do terceiro sector
Mulleres en situación de vulnerabilidade
Persoal das asociacións e entidades sociais

HORIZONTE TEMPORAL
Marzo 2022
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ÁREA DE ACTUACIÓN 5:
Saúde, calidade de vida e deporte.
A importancia da transversalidade de xénero nestas políticas
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Coñecer a situación e necesidades das mulleres e mellorar a súa
atención
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 5.1

INDICADORES

N.º programas
Nº talleres

Deseñar medidas específicas para a
mellora da saúde das mulleres tendo en
conta todas as idades e situación

Nº conferencias
Accións de colaboración co Centro de
Saúde
Programa grupal e % participantes sexo.
Nº accións estilos de vida saudables

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Impulsar a saúde emocional das mulleres e a súa autoestima a través de talleres e
conferencias, tamén nos espazos culturais das parroquias
2. Impulsar a prevención da ansiedade, a depresión e a automedicación das mulleres a
través de actuacións concretas conxuntamente co Centro de Saúde.
3. Traballar nun programa de hábitos alimentarios saudables para as mulleres atendendo
a todas as idades e a grupos de diversidade cultural.
4. Crear un programa de atención integral para mellorar a saúde e calidade de vida das
persoas adicadas aos coidados de persoas dependentes e con discapacidade.
5. Promover estilos de vida saudables nas mulleres, con especial atención ás mulleres
maiores.

PÚBLICO DESTINATARIO
As mulleres de Tui.
O persoal sanitario

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en decembro de 2022
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ÁREA DE ACTUACIÓN 5:
Saúde, calidade de vida e deporte.
A importancia da transversalidade de xénero nestas políticas
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Coñecer a situación e necesidades das mulleres e mellorar a súa
atención.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 5.2

Conmemorar con actividades de
sensibilización e formación diferentes
datas conmemorativas como o 19 de
outubro, Día Internacional contra o
Cancro de Mama ou o 28 de maio, Día
Internacional de acción pola saúde das
mulleres.

INDICADORES
N.º persoas implicadas na realización das
actividades
N.º recursos utilizados
Nº campañas apoiadas

ACTIVIDADES VINCULADAS
1. Apoiar campañas institucionais e aquelas impulsadas polas asociacións e entidades
e difundilas a través dos canles de comunicación municipais, redes sociais e Radio
Municipal.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en abril de 2021 e outubro de 2021
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TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 5:
Saúde, calidade de vida e deporte.
A importancia da transversalidade de xénero nestas políticas
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Coñecer a situación e necesidades das mulleres e mellorar a súa
atención.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 5.3

Poñer en marcha talleres e outras
actuacións preventivas en materia de
saúde sexual e reprodutiva dirixidas
a un público de todas as idades,
nomeadamente, á xente moza. Contar,
para a súa organización, con entidades
sociais e asociacións xuvenís.

INDICADORES
N.º talleres
Nº asistentes e % por sexo
N.º formadores/as e % por sexo e
recursos utilizados
N.º de entidades participantes

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Celebrar talleres sobre saúde afectivo-sexual e reprodutiva, prevención de
enfermidades de transmisión sexual e prevención de embarazos non desexados,
dirixidos a toda a poboación, fundamentalmente a mulleres e adolescentes.
2. Impulsar talleres de educación nutricional para previr a anorexia, a bulimia, a obesidade
e outros trastornos da alimentación.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Outubro de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 5:
Saúde, calidade de vida e deporte.
A importancia da transversalidade de xénero nestas políticas
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Coñecer a situación e necesidades das mulleres e mellorar a súa
atención.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 5.4

INDICADORES

Deseñar actuacións de lecer que
promovan o principio de igualdade

N.º actuacións
N.º asistentes

Nº centros e espazos culturais implicados

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Ampliar as actividades de lecer activo para mulleres na programación dos espazos
culturais e centros sociais municipais, adaptadas a horarios que favorezan a conciliación
e tendo en conta os intereses das mulleres.
2. Fomentar as actividades de lecer destinadas a mulleres maiores, conxuntamente cos
espazos culturais e centros sociais.
3. Programar actividades no eido do lecer familiar, lúdico e pedagóxico e desenvolver
iniciativas de apoio á conciliación, durante as principais celebracións das festas da
localidade (San Telmo) e das festas das parroquias.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Outubro de 2022
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ÁREA DE ACTUACIÓN 5:
Saúde, calidade de vida e deporte.
A importancia da transversalidade de xénero nestas políticas

Fomentar a participación das mulleres e das nenas no deporte.

OBXECTIVO

Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Previr a violencia de xénero
Promover accións de prevención da violencia de xénero

ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Deportes

MEDIDA 5.5

INDICADORES

N.º de accións de sensibilización
realizadas

A través da actividade física e deportiva,
sensibilizar en igualdade e previr a
violencia de xénero implicando a clubs,
entidades e escolas deportivas de Tui.

N.º de escolas, entidades e clubs
deportivos implicados
N.º eventos deportivos con lemas e
imaxes igualitarias
Nº mulleres deportistas beneficiadas.
N.º patrocinios deportivos

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Nas campañas, lemas e imaxes dos eventos deportivos organizados polo Concello incluír
mensaxes igualitarias e contra a violencia de xénero.
2. Impulsar os patrocinios deportivos femininos a través de alianzas promovidas polo
Concello.
3. Nas subvencións e axudas do Concello ás entidades e clubs deportivos terase en conta
a presenza equilibrada de mulleres e homes nas xuntas directivas destas entidades así
como a porcentaxe de socios e socias.
4. Traballar cos medios de comunicación con delegación en Tui e comarca, nomeadamente
coa Radio Municipal, sobre o seu papel determinante na difusión e apoio ao deporte
feminino local.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui.
Os clubs deportivos femininos e os medios de comunicación.

HORIZONTE TEMPORAL
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III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 5:
Saúde, calidade de vida e deporte.
A importancia da transversalidade de xénero nestas políticas
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Promover a apliación da transversalidade de xenero nas políticas
municipais
Fometar a a participación das mulleres e das nenas no deporte
Concellería de Igualdade
Concellería de Deportes

MEDIDA 5.6

INDICADORES

Introducir a perspectiva de xénero
na planificación das actividades
deportivas municipais a través de
accións e ferramentas concretas

N.º accións e porcentaxe por sexos
Nº horarios revisados e/ou adaptados nas
N.º estudios e análises e accións correctoras
N.º de actividades deportivas mixtas

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. O Servizo de Deportes Municipal desagregará por sexo todos los datos referidos á
participación nas escolas deportivas, á práctica deportiva municipal por disciplinas e a
todos e todas as profesionais que imparten cursos, talleres ou modalidades deportivas
en Tui, no ámbito público..
2. Analizarase a ocupación e uso de todas as instalacións deportivas públicas do Concello
por sexo e idade.
3. Os horarios das actividades deportivas dirixidas ao público infantil adaptaranse
e coordinaranse aos horarios das actividades deportivas de persoas adultas das
instalacións deportivas municipais. Esta medida contribuirá a incrementar a participación
de mulleres na práctica deportiva e a facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e
laboral.
4. Dende o Concello promoverase a organización de actividades deportivas mixtas.
5. Todos os materiais, comunicacións e campañas deportivas municipais garantirán o uso
dunha imaxe e dunha linguaxe non sexista
6. Todo o material deportivo que adquira o Concello será o demandado por homes e
mulleres por igual e non conterá ningún elemento nin característica que sexualice ou
fomente estereotipos de xénero.
7. Incentivar a participación de mulleres en toda as modalidades deportivas.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui, especialmente a que practica deporte

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en maio 2022
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ÁREA DE ACTUACIÓN 5:
Saúde, calidade de vida e deporte.
A importancia da transversalidade de xénero nestas políticas

Fomentar a participación das mulleres e das nenas no deporte.

OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Apostar pola participación e empoderamento a través de modelos
de organización social baseados na igualdade.
Concellería de Igualdade
Concellería de Deportes

MEDIDA 5.7

INDICADORES

Visibilizar ás mulleres deportistas a
través da súa imaxe e os seus éxitos.

N.º de accións postas en marcha coa campaña
N.º de deportistas de Tui visibilizadas

ACTIVIDADES VINCULADAS
1. Visibilizar a mulleres deportistas e poñer en valor os seus logros a través dunha campaña
en centros educativos, deportivos e culturais da vila e as súas parroquias.
2. Apoiar ás mulleres deportistas de Tui e promocionar os beneficios do deporte como
ámbito para o empoderamento.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en maio de 2022
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ÁREA DE ACTUACIÓN 6:
Coeducación e cultura
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Favorecer un modelo educativo e cultural baseado na igualdade.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Concellería de Igualdade
Concellería de Educación

MEDIDA 6.1
Conxuntamente con ANPAS e
centros educativos, deseñar e
por en marcha un Programa de
Coeducación que, entre outras
medidas e actividades, recolla as
detalladas nesta ficha 6.1.

N.º de reunións

INDICADORES

N.º talleres, actividades e tipoloxía
N.º alumnado participante desagregado por sexo
Persoas da comunidade educativa participantes
nas actividades
N.º medidas, obxectivos e indicadores del Plan

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Elaborar talleres de sensibilización que poñan en valor a contribución das mulleres na
ciencia, a literatura, a historia, a política, a economía, o deporte e a cultura.
2. Conxuntamente co Club de Lectura Feminista Tempo de Mulleres e a Biblioteca Municipal,
apoiar a posta en marcha da semana de lectura igualitaria nos centros educativos de Tui.
3. Apoiar ás ANPAS e ás direccións dos centros educativos na elaboración dun Plan de
Igualdade Intercentros para todas as etapas educativas (de infantil ata bacharelato)
no que se teñan en conta os itinerarios educativos, as actividades extraescolares e os
servizos de apoio nos centros.
4. Impulsar a celebración dunha xornada de traballo anual sobre coeducación entre as
ANPAS, os centros educativos e as e os responsables políticas e técnicas dos Concellos
do Baixo Miño.

PÚBLICO DESTINATARIO
Dirección dos centros educativos, ANPAS, Club de Lectura Feminista Tempo de Mulleres,
Biblioteca Municipal, alumnado, profesorado e comunidade educativa en xeral

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en setembro de 2021
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III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 6:
Coeducación e cultura
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Favorecer un modelo educativo e cultural baseado na igualdade.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Concellería de Igualdade
Concellería de Educación

MEDIDA 6.2

Desenvolver actuacións
e materiais destinados a
fomentar a educación para a
igualdade nas familias.

INDICADORES
Nº cursos e talleres e % por sexo de participantes.
Nº accións.
Campaña. Canles de difusión e indicadores de impacto

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Organizar cursos e talleres de educación familiar baseados nos principios de igualdade,
respecto, cooperación e resolución pacífica dos conflitos baixo o prisma dos diversos
modelos de familia.
2. Incluír accións de concienciación sobre modelos de paternidade positivos e
corresponsables.
3. Desenvolver actividades de sensibilización anuais sobre os modelos familiares que
superan a atribución de roles e estereotipos de xénero.
4. Facer anualmente unha campaña a favor dos xoguetes e xogos non sexistas.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en xaneiro de 2022
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ÁREA DE ACTUACIÓN 6:
Coeducación e cultura
OBXECTIVO

ÁREA
RESPONSABLE

Favorecer un modelo educativo e cultural baseado na igualdade.
Promover a aplicación da transversalidade de xénero ás políticas
municipais.
Concellería de Igualdade
Concellería de Cultura
Concellería de Turismo
Concellería de Patrimonio

MEDIDA 6.3
Incluír indicadores de xénero
na política de turismo.

N. º indicadores

INDICADORES

N.º de rutas programadas con perspectiva de xénero.
% de mulleres e de homes participantes

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Incluír a perspectiva de xénero nas rutas turísticas e culturais que organiza o Concello
de Tui. (datos asistentes, datos guías etc...)
2. Incorporar ás guías e materiais turístico editado polo Concello a aportación das mulleres
á historia da cidade.
3. Deseñar un percorrido pola cidade a través da historia das mulleres.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en xaneiro 2023
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ÁREA DE ACTUACIÓN 6:
Coeducación e cultura
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Favorecer un modelo educativo e cultural baseado na igualdade.
Apostar pola participación e empoderamento a través de modelos
de organización social baseados na igualdade.
Concellería de Igualdade
Concellería de Educación

MEDIDA 6.4

Incorporar á Biblioteca Municipal
como un recurso máis das políticas
de igualdade e vencellala ao
coñecemento e ao saber das
mulleres.

INDICADORES
N. º accións
N.º recursos bibliográficos revisados
N. º de recursos bibliográficos adquiridos.

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Promover a revisión dos fondos da Biblioteca Municipal destinados á poboación infantil
e xuvenil dende unha perspectiva de xénero e seguir adquirindo fondos con contidos
non estereotipados nin sexistas.
2. Incorporar fondos sobre teoría feminista e sobre as mulleres na historia.
3. Seguir celebrando actividades e conferencias para visibilizar a obra das autoras e
estender a vitrina de consellos literarios sobre feminismo a todo o ano.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui.

HORIZONTE TEMPORAL
Dende decembro de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 6:
Coeducación e cultura
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE
MEDIDA 6.5
Incorporar a
perspectiva
de xénero á
programación
cultural do
Concello..

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Favorecer un modelo educativo e cultural baseado na igualdade.
Concellería de Igualdade
Concellería de Cultura

INDICADORES

Indicadores anuais
N.º de exposicións e % mulleres
N.º proxectos culturais producidos e protagonizados por mulleres
Cláusulas de igualdade e nº de convenios
N.º obras teatrais producidas ou dirixidas por mulleres
N.º grupos musicais mixtos
% mulleres en publicacións e catálogos

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Analizar anualmente a taxa de participación das mulleres nos eventos culturais e festivos
organizados polo Concello.
2. Garantir o equilibrio de mulleres e homes nas exposicións colectivas así como a
participación paritaria de mulleres con relación ao número total de exposicións
programadas polo Concello.
3. O Concello introducirá cláusulas de igualdade nos convenios ou axudas a asociacións
culturais e terá en conta a presenza equilibrada de mulleres e homes nas xuntas directivas
destas entidades así como as actividades e o obxecto da proxecto subvencionado.
4. Fomentar a representación de obras teatrais que contribúan á superación dos
estereotipos de xénero así como a representación de obras producidas e dirixidas por
mulleres.
5. Na programación de actividades musicais, traballar para incrementar a contratación de
mulleres e grupos de música integrados por mulleres e homes.
6. Garantir a paridade respecto a autoría na publicación de libros e catálogos financiados
polo Concello.
7. Apostar por unha oferta cultural descentralizada que incorpore indicadores de xénero.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui.

HORIZONTE TEMPORAL
Xullo 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 7:
Urbanismo, Mobilidade, Medioambiente e Seguridade
OBXECTIVO

ÁREA
RESPONSABLE

Impulsar o desenvolvemento da mobilidade, a planificación urbana e
a seguridade con perspectiva de xénero.
Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais
Alcaldía
Concellería de Igualdade
Concellería de Urbanismo
Concellería de Medio Ambiente

MEDIDA 7.1

Introducir a
perspectiva de xénero
no PXOU e medir o
impacto de xénero da
actual planificación
urbanística.

INDICADORES
N.º de persoas que compoñen a Mesa Municipal e % por sexo
Planificación
Indicadores de xénero e medidas introducidas no PXOU
N.º cursos impartidos e % por sexo.

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Constituír unha mesa municipal sobre xénero, urbanismo, medioambiente e mobilidade
formada polas persoas responsables das Concellerías de Urbanismo, Medioambiente,
Seguridade e Igualdade, co respectivo persoal técnico adscrito para deseñar un plan de
traballo a 4 anos que permita ir incorporando ordenadamente a perspectiva de xénero
ao modelo de cidade.
2. Impartir formación específica de urbanismo, seguridade e mobilidade con perspectiva
de xénero ao persoal de urbanismo, igualdade, mobilidade, medioambiente e parques
e xardíns.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui
Persoal municipal.

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en marzo de 2022
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ÁREA DE ACTUACIÓN 7:
Urbanismo, Mobilidade, Medioambiente e Seguridade
Impulsar o desenvolvemento da mobilidade, a planificación urbana e
a seguridade con perspectiva de xénero.

OBXECTIVO

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Alcaldía

ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Urbanismo
Concellería de Seguridade
Concellería de Parques e Xardíns

MEDIDA 7.2

Incorporar o enfoque de xénero
na iconografía, publicidade e o
mobiliario urbano e garantir o
cumprimento da normativa en
materia de accesibilidade nos
espazos públicos dependentes do
Concello.

INDICADORES

Sinalética modificada e/ou incorporada.
Mobiliario urbano.

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Retirar e no seu caso substituír a sinalética urbana e dos edificios públicos que sexa
sexista, transmita roles de xénero, vincule os cargos a un sexo determinado ou vincule o
símbolo das mulleres as tarefas de coidados.
2. O mobiliario urbano que adquira o Concello estará adaptado a persoas con discapacidade
e facilitará o coidado de menos, venas e dependentes.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui.

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en febreiro 2022

1 47

III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
entre Mulleres e Homes
TUI / 2020-2024

ÁREA DE ACTUACIÓN 7:
Urbanismo, Mobilidade, Medioambiente e Seguridade
Impulsar o desenvolvemento da mobilidade, a planificación urbana e
a seguridade con perspectiva de xénero.

OBXECTIVO

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade
Alcaldía

ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Urbanismo
Concellería de Cultura
Concellería de Participación

MEDIDA 7.3

Contando coa cidadanía, actualizar
o nome de rúas e outros espazos
municipais para, incorporando nomes
de mulleres destacadas e referentes,
contribuír á visibilización de mulleres.

INDICADORES
N.º rúas, prazas, parques ou edificios públicos
con nomes actualizados
N.º persoas participantes na consulta

ACTIVIDADES VINCULADAS
1. O Concello de Tui abrirá un proceso de participación pública para a proposta de mulleres
destacadas na historia, a economía, os movementos sociais, a política, a ciencia, o
deporte, a cultura etc… para renomear o rueiro tudense.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui.

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en novembro de 2021.
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ÁREA DE ACTUACIÓN 7:
Urbanismo, Mobilidade, Medioambiente e Seguridade
Impulsar o desenvolvemento da mobilidade, a planificación urbana e
a seguridade con perspectiva de xénero.

OBXECTIVO

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Alcaldía

ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Urbanismo
Concellería de Seguridade
Concellería de Participación.

MEDIDA 7.4

Poñer en marcha un plan contra as
agresións, acoso e abuso sexual
que inclúa accións de mellora da
seguridade.

INDICADORES
N.º espazos violeta. Indicadores
N.º charlas informativas, temática, persoas
participantes e % por sexo.

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Poñer en marcha o programa de sensibilización contra as agresións, acosos e abusos
sexuais nos espazos festivos e concertos a través de espazos ou puntos violeta.
2. Impartir charlas informativas de prevención e información sobre o abuso e as agresións
sexuais, roubos con violencia na rúa e nos fogares, acoso sexual, acoso sexual na rúa,
ciberacoso, roubos durante as viaxes, etc.
3. Impulsar accións de sensibilización en centros educativos de secundaria dirixidas á
prevención de conductas violentas contra as mulleres en espazos festivos e de lecer
nocturno.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui.

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en novembro de 2021.
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ÁREA DE ACTUACIÓN 7:
Urbanismo, Mobilidade, Medioambiente e Seguridade
Impulsar o desenvolvemento da mobilidade, a planificación urbana e
a seguridade con perspectiva de xénero.

OBXECTIVO

Promover a aplicación da transversalidade de xénero nas políticas
municipais.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.
Alcaldía

ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Urbanismo
Concellería de Seguridade
Concellería de Participación

MEDIDA 7.5

Mellorar a seguridade do Concello a
través da eliminación dos puntos negros
dende a perspectiva de xénero e mellorar
os equipamentos de toda a cidade e as
parroquias nas que se detecten necesidades
de iluminación viaria, mobiliario urbano,
accesibilidade e outros equipamentos.

INDICADORES
N.º de rutas
% de mulleres e homes participantes
% de recomendacións
N.º de recomendacións do informe
N.º de puntos negros detectados e
accións correctoras.

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Conxuntamente con asociacións e entidades que o desexen participar, o Concello
organizará a través da Policía Local e a Concellería de Igualdade, roteiros polo municipio
incluídas as parroquias, co gallo de detectar a existencia de puntos negros mal iluminados
ou inseguros en rúas, parques, xardíns, accesos a núcleos de poboación aparcamentos
etc... así como edificios ou instalacións públicas inseguras e os seus patróns de uso.
2. Con datos resultantes, a Concellería de Igualdade e a Policía Local elaborarán un informe
para planificar accións correctoras.
3. O Concello deseñará un Plan de Eliminación de Puntos Negros con medidas concretas e
accións correctoras en canto a iluminación, barreiras arquitectónicas e espazos urbanos
degradados e inseguros.

PÚBLICO DESTINATARIO
A cidadanía de Tui, especialmente as mulleres.
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ÁREA DE ACTUACIÓN 8:
O combate contra a violencia de xénero
OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Reforzar os servizos e recursos ás vítimas de violencia de xénero e
os seus fillos e fillas.
Alcaldía
Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais
Concellería de Seguridade

MEDIDA 8.1

Crear unha Unidade de Apoio
Local contra a Violencia de
Xénero. (Medida 73, 74 e 75 Pacto
de Estado) e seguir xestionando
e tramitando a adscrición do
Concello de Tui ao sistema VIOGEN

INDICADORES
Indicadores da Unidade
Regulamento da Unidade
Reunións e xestións para adscribirse ao VIOGEN

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Colaborar con todas as administracións na identificación de vítimas de violencia de
xénero a través dun seguimento personalizado con especial atención á identificación
dos perfís con maior risco.
2. Reforzar e ampliar a cobertura do Programa Muller Tui.
3. Garantir unha axeitada e coordinada asistencia social integral ás vítimas por parte dos
servizos de atención de todas as administracións, fundamentalmente dos servizos
municipais.

PÚBLICO DESTINATARIO
Mulleres vítimas de violencia de xénero

HORIZONTE TEMPORAL
Iniciar en novembro de 2021
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ÁREA DE ACTUACIÓN 8:
O combate contra a violencia de xénero
Reforzar os servizos e recursos ás vítimas de violencia de xénero e
os seus fillos e fillas.

OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 8.2

Reforzar as medidas de acompañamento
e apoio legal, psicolóxico, social e laboral
a mulleres vítimas e aos seus fillos e fillas,
aínda que non se presentara denuncia.

INDICADORES
N.º accións de reforzo nos equipos
N.º participantes
N.º programas

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Informar, orientar e apoiar a través do reforzo do Programa Muller Tui e en colaboración
cos Servizos Sociais Comunitarios sobre os seus dereitos, prestacións sociais, asistencia,
acompañamento na toma de decisións, acompañamento a distintas instancias si se
require etc...
2. Ampliar o Programa a atención especializada de fillos e fillas de mulleres vítimas de
violencia.
3. Promover programas de atención a menores e adolescentes vítimas de agresións
sexuais.
4. Reforzar a detección de situacións de violencia de xénero a través das e dos profesionais
dos Servizos Sociais Comunitarios.

PÚBLICO DESTINATARIO
As mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus fillos e fillas

HORIZONTE TEMPORAL
Empezar en febreiro de 2021.
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ÁREA DE ACTUACIÓN 8:
O combate contra a violencia de xénero
Promover accións de prevención da violencia de xénero.

OBXECTIVO

Favorecer un modelo educativo e cultural baseado na igualdade.
Sensibilizar e implicar á cidadanía na consecución da igualdade.

ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Servizos Sociais

MEDIDA 8.3

Poñer en marcha actividades
destinadas á poboación moza sobre
novas formas de violencia de xénero a
través das TICS

INDICADORES
N.º talleres e tipoloxía
N.º de persoas participantes e % por sexo

ACTIVIDADES VINCULADAS
1. Taller sobre detección e medidas de seguridade fronte á ciberdelincuencia de xénero,
a violencia de xénero 3.0 e outras formas de machismo.
2. Taller de fomento de actitudes igualitarias e novas masculinidades.

PÚBLICO DESTINATARIO
A mocidade

HORIZONTE TEMPORAL
Empezar en febreiro de 2022
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ÁREA DE ACTUACIÓN 8:
O combate contra a violencia de xénero
OBXECTIVO

Promover a implantación de medidas que fomenten a igualdade
laboral e salarial así como a conciliación da vida familiar, personal e
laboral.
Favorecer un modelo educativo e cultural baseado na igualdade

ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Réxime Interno

MEDIDA 8.4

INDICADORES

Aprobar un Protocolo de Prevención
del Acoso Sexual e de Acoso por
Razón de Sexo no Concello de Tui

N.º de reunións para elaborar o Protocolo
Mecanismos de denuncia
Medidas de prevención
Data de aprobación

PÚBLICO DESTINATARIO
Plantilla do Concello de Tui.

HORIZONTE TEMPORAL
Empezar en febreiro de 2021.
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ÁREA DE ACTUACIÓN 8:
O combate contra a violencia de xénero
Reforzar os servizos e recursos ás vítimas de violencia de xénero e
os seus fillos e fillas.

OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Emprego.

MEDIDA 8.5

INDICADORES

N.º mulleres participantes

Traballar para facilitar a autonomía das
mulleres vítimas de violencia e dos seus
fillos e fillas.

Nº actividades formativas
N.º asistentes ás actividades
N.º talleres
N.º persoas que acuden % por sexo.

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Promover actividades formativas de detección de relacións violentas, de autoprotección
e defensa persoal dirixidas a todas as mulleres, especialmente ás vítimas de violencia.
2. Poñer en marcha, no desenvolvemento das habilidades físicas e psicolóxicas para a
superación de casos de violencia, talleres de autoestima, desenvolvemento persoal,
habilidades sociais, empoderamento, novas tecnoloxías, redes sociais, etc. destinado a
mulleres vítimas e os seus fillos e fillas e entornos máis cercanos.
3. Reforzar a inserción laboral das mulleres vítimas de violencia de a través de programas
de emprego e establecendo convenios e acordos con empresas de Tui.
4. Reforzar actuacións de apoio psicosocial a mulleres vítimas de violencia de xénero e aos
seus fillos e fillas, que decidan volver ás súas casas.

PÚBLICO DESTINATARIO
As mulleres vítimas de violencia de xénero de Tui e sos seus fillos e fillas.

HORIZONTE TEMPORAL
Empezar en febreiro de 2021.
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ÁREA DE ACTUACIÓN 8:
O combate contra a violencia de xénero
Reforzar os servizos e recursos ás vítimas de violencia de xénero e
os seus fillos e fillas.

OBXECTIVO
ÁREA
RESPONSABLE

Concellería de Igualdade
Concellería de Facenda

MEDIDA 8.6

INDICADORES

Apoiar con medidas económicas ás mulleres
vítimas de violencia e aos seus fillos e fillas

N.º medidas adoptadas
Nº Informes sociais
N.º beneficiadas

ACTIVIDADES VINCULADAS
1. Bonificar o acceso ao lecer educativo, cultural e deportivo ás mulleres vítimas de
violencia de xénero e aos seus fillos e fillas, previo informe social.

PÚBLICO DESTINATARIO
As mulleres vítimas de violencia de xénero e os seus fillos e fillas

HORIZONTE TEMPORAL
Empezar en febreiro de 2022
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ÁREA DE ACTUACIÓN 8:
O combate contra a violencia de xénero
Promover accións de prevención da violencia de xénero.

OBXECTIVO

Favorecer un modelo educativo e cultural baseado na igualdade.

ÁREA
RESPONSABLE

Alcaldía
Concellería de Igualdade

MEDIDA 8.7

INDICADORES

Reforzar a detección temperá da violencia
de xénero a través de actuacións formativas

N.º accións formativas
Nº encontros e asistentes % por sexo

ACTIVIDADES VINCULADAS

1. Formar ao persoal técnico das diferentes áreas municipais para a detección temperá de
situacións de violencia de xénero e machista.
2. Realizar unha xornada comarcal ou provincial anual con profesionais que fomente o
debate e a posta en común e intercambio de boas prácticas municipais en materia de
violencia de xénero.
3. Formar á Policía Local en materia de xénero e violencia de xénero.
4. Na oferta do Centro Municipal de Formación, incluír módulos sobre violencia de xénero.

PÚBLICO DESTINATARIO
Alumnado, Policía Local, persoal técnico, profesionais

HORIZONTE TEMPORAL
Empezar en febreiro de 2022
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8.#
COORDINACIÓN,
SEGUIMENTO E
AVALIACIÓN DO PLAN
DE IGUALDADE
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PARA A COORDINACIÓN, seguimento e avaliación deste Plan creara-

se unha Mesa Interdepartamental como se sinala na Medida 1.13 que
velará polo cumprimento dos obxectivos e encargarase da correcta
coordinación de todas as Concellerías e entidades participantes no
desenvolvemento das medidas e actividades.

A Mesa estará presidida pola persoa titular da Concellería de Igualdade e formarán parte da mesma, entre outras persoas que se determinen posteriormente:
••

1 persoa en representación da Concellería de Réxime Interno.

••

1 persoa en representación da Concellería de Cultura e Educación.

••

1 persoa en representación da Concellería de Formación e Emprego.

••

1 persoa en representación da Concellería de Urbanismo.

••

1 persoa en representación da Concellería de Mobilidade.

••

1 persoa en representación da Concellería de Servizos Sociais.

••

1 persoa en representación da Concellería de Medio Rural.

••

1 persoa en representación da Concellería de Deportes.

••

1 persoa en representación da Radio Municipal.

••

2 persoas en representación da Representación Legal das
persoas traballadoras.

Será una Mesa paritaria e terá un carácter estable.
Entre as súas funcións están:
1.

Convocar e celebrar, alo menos, unha reunión anual, durante os
4 anos de vixencia do Plan.

2.

Seguimento e coordinación da implantación do Plan. Medidas
e Actividades.

3.

Definición de novas actividades para a mellora continua do
Plan.

4.

Identificación das barreiras na implantación das medidas do
Plan.
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5.

Detectar os mecanismos e áreas de mellora.

6.

Verificar os indicadores e comprobar o avance na implantación
de cada medida.

O seguimento iniciase dende o mesmo momento da entrada en vigor
do Plan e ata o remate do seu período de vixencia, xusto antes de
empezar a avaliación.
Os indicadores incorporados a cada medida do Plan proporcionan a
información axeitada sobre o cumprimento de cada obxectivo, tanto
os de carácter xeral como os específicos, propostos en cada medida.
Todos os indicadores incorporados son cuantitativos, que achegan
a información concreta e precisa sobre os resultados acadados, e
cualitativos, que clarifican procesos, actitudes e percepcións, como
evidencias sobre a consecución dos obxectivos de cada medida e a
realización das actividades propostas en cada unha destas medidas.
As fontes de información para o cumprimento dos indicadores de xénero deste Plan son indicadores de resultados e de impacto tales
como:
••

Número de medidas e accións.

••

Número de persoas con acceso ás actividades.

••

Asistencia e participación nas actividades por sexo.

••

Evidencias.

••

Número de reunións.

••

Número de accións de difusión.

••

Impactos.

Todos os indicadores están desagregados por sexo e se recollen perfectamente definidos e descritos para cada medida. Estes sinalarán
os avances e os puntos máis febles que serán reforzados a través de
cada actividade e medida. Unha vez implantado o Plan, os indicadores descritos permitirán medir os impactos, directos e indirectos, de
cada unha das medidas e das actividades.
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AVALIACIÓN DO PLAN
Independentemente da decisión de realizar ou non unha avaliación
intermedia aos 2 anos da entrada en vigor, a avaliación final do Plan
terá lugar ao rematar a vixencia do Plan.
Recoméndase que avaliación final sexa realizada por un equipo
externo e alleo á administración municipal o que garantirá a súa
obxectividade.
Esta avaliación analizará o cumprimento dos obxectivos trazados e a
medición dos indicadores e contará cunha explotación de datos estatísticos referidos a mulleres e homes en Tui. Así mesmo, analizará
as accións concluídas, as que están en curso e as que non se executaron, tratando de explicar as razóns que motivaron esta circunstancia.
Ademais, sinalará o grado de desenvolvemento das medidas e cumprimento dos obxectivos por:
••

Ámbito de aplicación.

••

Actividades desenvolvidas.

••

Datas de implantación.

••

Persoal ou departamento responsable da posta en marcha das
medidas ou actividades.

••

Outras incidencias.

Durante a avaliación comprobarase o grao de implantación das medidas, a realización de actividades, os obxectivos previstos e o seu
impacto real na consecución da igualdade.
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GLOSARIO
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Igualdade entre mulleres e homes: a consagración dun dereito
constitucional e a ausencia de toda de discriminación directa ou indirecta ás mulleres independentemente da súa circunstancia ou condición, en tódolos eidos da vida, nomeadamente nas esferas política,
social, económica, laboral e cultural.
Igualdade de xénero: a existencia dunha igualdade de oportunidades e dereitos entre as mulleres e os homes nas esferas privada e
pública que lles brinde e garante a posibilidade de levar a cabo a vida
que desexen.
Igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes: un principio do ordenamento xurídico en virtude do cal deben
ser interpretadas e aplicadas as normas xurídicas (artigos 1, 3 e 4 da
Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes).
Xénero: construcións socioculturais que diferencian e configuran os
roles, as percepcións e os status das mulleres e dos homes na sociedade.
Discriminación contra as mulleres: distinción, exclusión o restrición baseada no sexo e que ten por obxecto o propósito de menoscabar ou anular o recoñecemento, goce ou exercicio por parte das
mulleres, independentemente do seu estado civil, sobre a base da
igualdade do home e a muller, dos dereitos humanos e liberdades
fundamentais nas esferas política, económica, social, cultural, civil e
calquera outra. (CEDAW).
Discriminación directa por razón de sexo: a situación menos
favorable na que se atopa ou pode atoparse unha persoa respecto
doutra en situación comparable en atención ao seu sexo. (Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e
homes, artigos 6.1 e 6.2).
Discriminación indirecta por razón de sexo: a situación na que
unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros pon a
persoas dun sexo en desvantaxe particular con respecto a persoas
doutro, salvo que dita disposición, criterio ou práctica poidan xustificarse obxectivamente en atención a unha finalidade lexítima e que
os medios para acadar dita finalidade sexan necesarios e axeitados.
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(Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de
mulleres e homes, artigos 6.1 e 6.2).
Composición equilibrada: a presencia de mulleres e homes de xeito que, no conxunto dun grupo humano, as persoas de cada sexo non
superan o 60% nin están por debaixo do 40%.
Políticas e medidas de conciliación: medidas que propician as
condicións para acadar un equilibrio entre as responsabilidades persoais, familiares e laborais.
Fenda salarial: diferenzas salariais entre mulleres e homes, tanto
no desempeño de traballos iguais como a producida en traballos “feminizados”.
Transversalidade: estratexia de integración da igualdade entre
mulleres e homes na elaboración, execución e seguimento de todas
as políticas e ámbitos de intervención, a tódolos niveis e en todas as
etapas.
Accións positivas: medidas de impulso e promoción establecidas
polos poderes públicos co fin de garantir a igualdade entre mulleres
e homes mediante a eliminación de desigualdades que non son corrixibles pola soa formulación do principio de igualdade xurídica ou
formal. Estas medidas deben razoables, proporcionais e temporais
e estarán vixentes mentres subsistan as desigualdades que constitúen a súa razón de ser (Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdade efectiva de mulleres e homes, artigo 11.1).
Violencia de xénero: todo acto de violencia, baseado na pertenza
da persoa agredida ao sexo feminino, que teña ou poida ter como
resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a
muller, así como as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación
arbitraria da liberdade, tanto na vida pública como na privada.
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