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Coordinación técnica:



• Liñas formativas para fortalecer as habilidades 
na procura de emprego, con especial atención ás 
novas tecnoloxías e ás competencias profesionais.
• Formación profesional relacionada cos sectores 
dos coidados, o mar, a xestión forestal e o turismo, 
que inclúa criterios de paridade. 
• Formación especializada en economía social e 
creación de cooperativas. 

• Catro campos laborais feminizados: coidados, marisqueo, téxtil e servizos. 
• A taxa de paro aumenta especialmente nas mulleres maiores de 40 anos. 
• O 42% das mulleres paradas levan en desemprego máis dun ano. 
• O grao de temporalidade dos contratos é máis elevado para as mulleres. 
• Os estereotipos e os roles de xénero seguen a influír no desenvolvemento  
das carreiras académicas e profesionais. 
• Reprodúcense desigualdades de xénero nos patios dos centros educativos. 

• As mulleres abandonan a súa vida profesional para 
asumir os coidados de persoas dependentes e crianzas. 
• Hai dificultades para compatibilizar os horarios dos 
servizos de coidados para as crianzas. 
• Necesítase romper cos roles de xénero asignados á ma-
ternidade e a paternidade, é urxente un cambio de modelo. 
• Moitas persoas maiores están soas.
• As mulleres cun grao de discapacidade física ou psí-
quica elevado (75% ou máis) dobra o número de homes 
na mesma situación. 
• As mulleres cobran a maioría das prestacións non con-
tributivas, cun promedio de 200 euros mensuais menos. 

• Máis recursos e servizos de atención a per-
soas dependentes.
• Estudo das necesidades de conciliación da 
poboación e adaptación de horarios dos ser-
vizos de coidados e atención á infancia. 
• Campañas de sensibilización e obradoiros 
destinados ás familias para romper coa in-
fluencia dos estereotipos e roles de xénero. 
• Mellora dos servizos de atención sanitaria, 
nomeadamente nas especialidades de pe-
diatría e saúde mental. 
• Romper cos procesos que levan a sobreme-
dicalización das mulleres. 

• A participación na ESMU e nas escolas 
deportivas é igualitaria nos primeiros anos, 
mais na adolescencia o alumnado é maiori-
tariamente masculino. 
• Dáse unha desigual distribución por sexo 
segundo actividade (instrumento, baile ou 
deporte).
• Escasa presenza de rapazas e mulleres 
nos clubs deportivos. 
• O tecido asociativo preséntase segregado 
e non hai asociacións de mulleres.

• Campañas de sensibilización para romper cos estereotipos 
e roles de xénero no eido cultural, deportivo e asociativo. 
• Medidas para favorecer a participación das mulleres nos 
espazos de poder do tecido asociativo comunitario, veciñal, 
deportivo, cultural e empresarial. 
• Acondicionar as instalacións deportivas para o seu uso di-
ferenciado por sexo.
• Creación e dinamización de espazos propios de participación.

• Dende 2009 até agora 50.244 mulleres denun-
ciaron en Galicia.
• En 2017 denunciaron 6436 mulleres  en Galicia.
• Dende 2009 até a actualidade 58 mulleres fo-
ron asasinadas en Galicia.
• En 2017, 41 mulleres denunciaron no Partido 
Xudicial de Muros1 e tramitáronse 16 ordes de 
protección. 
• Dende 2013 até abril de 2018 o CIM de Muros 
atendeu a 16 mulleres de Carnota en situación 
de violencia machista.

• Campaña de información sobre os recursos e ser-
vizos de atención a mulleres en situación de violen-
cia machista no contexto de parella. 
• Creación dun protocolo de actuación no marco 
da Mesa Técnica de Carnota, en coordinación coa 
Comisión Interinstitucional de Muros. 
• Obradoiros dirixidos á mocidade e ás crianzas 
para previr situacións de violencia machista. 
• Análise do espazo desde un enfoque de segurida-
de e obradoiros de empoderamento para mulleres. 

Emprego, formación 
e educación 

Corresponsabilidade, conciliación, 
benestar e saúde

Participación,
cultura e deporte

Violencia machista

• Campañas de sensibilización a prol da igual-
dade de xénero. 
• Obradoiros centrados na igualdade, saúde 
afectivo – sexual, e prevención de violencias ma-
chistas nos centros educativos. 
• Espazos de xogo inclusivos e libres de violen-
cias machistas.
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