
Á atención do alcalde e da concelleira de igualdade do Concello de Chantada.

VALORACIÓN E EMENDAS AO III PLAN DE IGUALDADE DE

OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES.

Cruz  Fernández  Rodríguez  e  Antom  Fente  Parada  membros  do  grupo  municipal  Por

Chantada-CUP emiten o seguinte  informe con  valoracións e  emendas do III  PIOM, que se

encontra na fase previa á súa aprobación. 

O  presente  documento  elaborouse  desde  o  Grupo  de  traballo  de  igualdade de  Por

Chantada-CUP,  dependente  da  súa  Comisión  Política.  Recolle,  portanto,  achegas  de  diversas

persoas,  moitas  delas  que  levan  traballando  anos  en  cuestións  de  igualdade,  feminismo  e  no

activismo social.

Vaia por diante, que a pesar das seguintes valoración, consideramos altamente positivo a

vontade de partillar a súa confección ao estabelecer un tempo para a achega de emendas e que

debería ser un método de traballo extensíbel a outras actuacións do Goberno municipal. 

0.- ANTECEDENTES.



O día 29 de setembro de 2019 tivo lugar unha xuntanza entre a concelleira responsábel do

PIOM, Pamela Fernández Águila  (PP),  e  o  voceiro de Por Chantada.  Sucintamente,  na mesma

expúxose que o II PIOM (2013-2017) era máis pequeno e que estaba no site do Concello1. 

Tamén se informa que o III  PIOM terá unha  vixencia entre  2019-2024 e  que o 30 de

outubro remata o prazo da subvención da FEMP a partir dos fondos europeos para a súa redacción

(3.700€ aproximadamente) mais un protocolo antiacoso, que elaborará o CIM. Descoñecemos se o

atraso na aprobación pode traer consigo perder a subvención. O custo do III PIOM dísenos que

foi de 3.300€.

Indícasenos, que a diferenza dos anteriores, este PIOM non inclúe unha cronoloxía, xa que

se fará desde a Comisión de Igualdade que o proprio plano contempla criar, mais, como se verá, non

define. 

Pola nosa parte, agradécese a información, insístese en que a Comisión debe contar coa

participación da sociedade civil, nomeadamente das entidades feministas ou de mulleres do rural, e

que sería bo un período para facer achegas na orde de atinxir a unanimidade. A maiores, bótanse de

falta  accións  concretas a  desenvolver,  ao que se nos contesta  que o PIOM recolle  os  eixes  de

actuación para logo concretizar desde a Comisión e que haberá diálogo cos axentes sociais. 

No entanto, remitimos máis consideracións ao estudo pormenorizado do PIOM e que están

na raíz deste documento. 

1.- O feminismo.

O feminismo, a pesar das súas diferentes expresións, é en rigor un movimento poliédrico

que visa a liberación do ser humano através da consecución da igualdade real e efectiva de todas e

todos. O feminismo como expresión da fraternidade, na loita contra todo despotismo, a comezar

polo doméstico e a loi de famille, mais tamén o despotismo civil que usurpou e usurpa direitos ás

mulleres polo simples feito de selo (véxase a emenda 14). 

A desigualdade, de xénero e de clase, é unha realidade, así como a opresión ás mulleres.

Portanto, o III PIOM debería ter un conceito máis abranxente da igualdade, extensíbel tamén

ás diferenzas de clase e con especial ligazón ás políticas sociais, e explicitar o seu compromiso

feminista contra o machismo. Desde a súa introcución, o PIOM debe indicar que o feminismo é un

movemento lexítimo e  imprescindíbel  para acadar a  xustiza  social,  algo  moi  necesario  nos

tempos en que a desigualdade se quer facer norma, por exemplo cando a extrema direita fala de

«ideoloxía de xénero».

1 http://www.concellodechantada.org/imaxes/novas/2014/xaneiro/Plan_Igualdade_de_Oportunidades_Chantada.pdf   

http://www.concellodechantada.org/imaxes/novas/2014/xaneiro/Plan_Igualdade_de_Oportunidades_Chantada.pdf


Neste sentido, unha das primeiras accións a desenvolver sería criar unidades didácticas para

os diferentes níveis do ensino obrigatorio que foque o feminismo e a educación sexual, así como os

referentes femininos da comarca.

2.- A violencia de xénero.

O III  PIOM debe dedicar un espazo singular á  violencia de xénero,  explicitando que é

produto  dun  sistema  que  xera  relacións  de  desigualde  entre  ambos  sexos,  historicamente

herdadas cando non de nova criación, e que é  un tipo de violencia  concreta e específica que

acometen os homes sobre as mulleres polo feito de seren mulleres. Son perigosos e noxentos os

discursos que a banalizan con falsos dados e mentiras, recorrendo a eufemismos como “violencia

doméstica” (en consonancia coa súa concepción da  loi  de familie e non da  lei  civil  propria  do

republicanismo democrático desde a Atenas de Aspasia, berce da democracia). 

3.- Lexislación.

As referencias lexislativas  son bastante completas e están diferenciadas por niveis,  mais

achamos fundamental engadir, cando menos, máis dúas alusións:

• Na Lei Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción

voluntaria  da  gravidez,  consideramos  que  é  mester  subliñar  que  supuxo  un  grande

avance, xa que despenaliza a práctica da interrupción voluntaria da gravidez durante

as  primeiras  14  semanas,  para  alén  de  manter  os  supostos  xa  contemplados  na

lexislación anterior (Lei Orgánica 9/1985). 

Ao respeito, cómpre lembrar que mesmo as conquistas de 1985 perigaban no anteproxecto

de Gallardón, cuxa retirada polo Goberno de Mariano Rajoy provocou a súa queda como ministro.

Tamén debemos ter en conta que a Lei Orgánica 2/2010 foi obxecto de recurso interposto polo PP

perante o Tribunal  Constitucinal  en 2010. Que un goberno do PP en Chantada se comprometa

implicitamente con este avance lexislativo é algo que valoramos fundamental para que as políticas

de igualdade sexan algo asumido ao 100% por todas as forzas locais, máxime cando forzas de

extrema direita están cuestionando a cerna e a existencia mesma do direito ao aborto (para as pobres

e a maioría, non así para a elite que sempre pode acudir ao estranxeiro como no franquismo) e das

políticas de igualdade. Neste último sentido, tamén son preocupantes declaracións que proceden do

PP, como as de Pablo Casado: «el feminismo es algo que el centro derecha debe combatir», cando o

feminismo é a expresión feminina da fraternidade, ou sexa, da loita pola igualdade real e efectiva

entre todos os seres humanos.



• En relación directa  coa lexislación de igualdade,  neste  caso no eido educativo,  temos a

LOMCE. Por primeira vez, ampara o uso de fondos públicos destinados a centros privados

e/ou concertados que xebraren o alumnado por sexo. Consideramos aberrante, do ponto de

vista  pedagóxico  e  da  igualdade  efectiva  e  xurídica,  permitir  este  tipo  de  prácticas  e

financialas con cartos públicos. Portanto, o III PIOM debería contemplar que o Concello de

Chantada,  non  financiará,  de  calquera  xeito,  centros  privados  e  concertados  que

xebren o alumnado por sexos (de aplicación, por exemplo, nas axudas ao transporte para o

estudantado que debe proseguir os seus estudos fóra da nosa vila). 

4.- Avaliación II PIOM (2013-2017). 

Chama a atención, en primeiro lugar que se tardase tanto en renovar este instrumento que

visa contribuír a conseguir a igualdade. Unha demora de dous anos na redacción do novo plano,

benvida sexa se vai supor un ponto e á parte canto a participación, supervisión e execución.

Recentemente, a asociación feminista de Chantada  Polamiúda fixo pública unha nota con

consideracións ao proxecto do novo PIOM. Coincidimos na súa valoración de que  non existen

elementos obxectivos para avaliar o grao de cumprimento do II PIOM  nun 70%, como se fai

na páxina 8 do novo documento. Non se achega calquera documentación ou estudo que ampare esa

cifra. 

Se tivermos en conta o coñecemento social practicamente inexistente do II PIOM e que non

temos constancia de moitas actividades a sensación é que o grao de cumprimento foi paupérrimo, o

que non obsta para que a partir de agora se poda emendar a situación, mais debería partirse dunha

diagnose realista se non queremos repetir os mesmos erros.

Nese mesmo parágrafo debería engadirse ao final unha mención ao colectivo LGTBI,  o

grande esquecido do documento cando a igualdade atinxe a todos os seres humanos.  Propomos

entón,  a  seguinte  redacción:  a  prevención  de  situacións  de  exclusión  social  que  afectan

particularmente ás mulleres e ao colectivo LGTBI. 

No  seguinte  parágrafo,  debería  engadirse  o  seguinte:  ...  que  contribúan  a  superar  as

desigualdades, favorecendo a coordinación, o asociacionismo e o empoderamento popular. 

Voltando ao grao de cumprimento, lembremos  os obxectivos, coas súas correspondentes

propostas de accións concretas para acadalos, que recollía o Plan de Igualdade anterior (2013-

2017).  Están recollidos nas páxinas 12 a 24 do devandito Plan e, comentaremos (remarcado en

grosa) algúns aspectos:

Obxectivo xeral:  Promover unha participación activa na vida política e social  das mulleres de
Chantada.
Obxectivo específico: Favorecer a sensibilización e formación en igualdade de oportunidades ó
texido asociativo e a cidadanía en xeral.
Accións:



 Difusión do II Plan de Igualdade e das súas actuacións entre o tecido asociativo e a poboación✔
de Chantada. Tanto ó inicio da súa posta en marcha como durante toda a vixencia do mesmo. O
propio Plan actual recolle que o 90% descoñecía a existencia do Plan.

 Promover actividades dirixidas á cidadanía para sensibilizar sobre o papel das mulleres e a súa✔
problemática actual, mediante a programación dos actos conmemorativos do Día Internacional da
Muller (8 de Marzo). Deberon de ser moi íntimas as conmemoracións do día 8 de marzo e do
25 de novembro (unha en concreto durou 5 minutos nun despacho do Concello).

 Impulsar  actividades  de  formación  relacionadas  coa  igualdade  de  oportunidades  a  tódalas✔
asociacións do municipio, conseguindo así un maior coñecemento deste principio fundamental.
Non hai que facer un labor moi exhaustivo de investigación para saber que directamente non
existiron estas actividades.

Obxectivo específico: Promover a creación de asociacións de mulleres no concello e impulsar a
continuidade daquelas que xa están funcionando.  Agardamos escoitar a relación de todas as
asociación de mulleres que promoveu o Concello.
Accións:

 Organizar  eventos  ou  xornadas  onde  as  protagonistas  sexan  as  mulleres  representantes  de✔
asociacións femininas en Galiza para fomentar a creación de asociacións de mulleres en Chantada.
Non nos consta calquera xornada ou evento ao respeito.

 Promover  accións  formativas  sobre  habilidades  persoais  e  de  comunicación,  de  lideranzas,✔
novas tecnoloxías, planificación estratéxica ou de xestión de organizacións dirixidas ás mulleres
do municipio. Non nos consta ningunha.

 Propoñer  ás  diferentes  asociacións  do  concello  exemplos  de  actividades  e/ou  talleres  que✔
melloren a oferta de lecer e participación da muller na vida pública do concello.

 Dar  continuidade  á  promoción,  dinamización,  apoio  técnico  e  económico  ás  asociacións  e✔
colectivos que desenvolvan accións no concello. 

 Continuar  prestando  asesoramento  sobre  subvencións  e  outros  datos  de  interese  para  o✔
asociacionismo.

Obxectivo Xeral: Promover a igualdade entre mulleres e homes no acceso o emprego, á formación
e  promoción  no  traballo,  con  especial  atención  ás  mulleres  mozas  e  a  aquelas  con  maiores
dificultades de inserción.
Obxectivo específico: Mellorar as oportunidades de empregabilidade da poboación do concello en
xeral e das mulleres en particular. Non hai máis que ver os datos de desemprego que recolle o
propio  PIOM para ver o  éxito  rotundo desta  medida.  E a  última estocada para que xa
quedase de sobresaínte é a privatización do SAF.
Accións:

 Crear un recoñecemento á muller emprendedora en calquera ámbito da vida do concello para✔
exemplificar o éxito deste colectivo no mundo laboral. Ao respeito imaxinamos que se teñen en
conta cousas coma o Billó de ouro, onde a muller case nunca é premiada. Vultos como Pilar
Vázquez Cuesta nunca o receberan.

 Continuar realizando xornadas formativas e informativas entre a colectividade feminina sobre✔
como afrontar a procura de emprego. Non nos consta que existisen.

 Facilitar  ferramentas  que  reforcen  esa  procura,  guías,  folletos,...  ✔ Nunca  soubemos  da  súa
elaboración.

 Programar nas  distintas  parroquias  do concello accións formativas  e  de sensibilización que✔
faciliten a inserción laboral da muller, así como a súa recualificación e promoción profesional.
Non se executou.

 Priorizar ás mulleres nas actuacións e programas destinados a fomentar a creación de empresas.✔
Non temos coñecemento de calquera programa municipal destinado ao fomento de empresas,
nen para mulleres nen para homes.

 Continuar prestando asesoramento sobre a creación de empresas e a súa viabilidade. Así como,✔
sobre as subvencións e axudas para a pequena e mediana empresa.

Obxectivo  específico:  Fomentar  unha  cultura  empresarial  igualitaria  para  eliminar  as
discriminacións de xénero no mercado laboral.
Accións:

 Difusión do II Plan de Igualdade entre o tecido empresarial do municipio. ✔ Non se desenvolveu.
 Facerlles partícipes das actividades de sensibilización e promoción da igualdade.✔

Obxectivo específico: Orientar e facilitar á poboación do concello información sobre os novos
requisitos para a obtención de Certificados de Profesionalidade Accións:



 Dar continuidade a difusión de información sobre as modificacións introducidas e os requisitos✔
esixidos.
 
Obxectivo específico: Promover a contratación da poboación do concello en xeral e das mulleres
en particular. 
Accións:

 Seguir promovendo e publicitando a bolsa de emprego do concello. ✔ Non existe unha bolsa de
emprego do Concello como tal e as convocatorias habituais só dan 5 días de marxe, aspecto
que debe mellorarse.

 Dar continuidade a intermediación realizada pola Técnico de Emprego coas empresas da zona,✔
para  coñecer  as  súas  necesidades  de  contratación e  facilitarlles  perfís  profesionais  para  a  súa
inserción laboral.

 Difundir e publicitar entre o empresariado as subvencións e axudas para a contratación.✔

Obxectivo  específico:  Desenvolver  medidas  no  ámbito  das  competencias  municipais  que
favorezan a conciliación familiar, laboral e persoal.
Accións:

 Manter  as  ofertas,  prazas  e  servizos de conciliación ofrecidas  polo concello (centro de día,✔
escolas deportivas, campamentos, ...). Rexistramos unha moción sobre as escolas infantís, que
tamén deixa claro que aquí é preciso facer máis e mellor.

 Dar continuidade o servizo de ludoteca durante os períodos de vacacións dos nenos e nenas de✔
Chantada (nadal, verán,...)

 Impulsar dende a biblioteca municipal a creación dun clube de lectura para mozos e mozas.✔
Cónstanos o Clube de leitura do IES Lama das Quendas, mais non o municipal. 

Obxectivo Xeral: Introducir o principio de igualdade na vida educativa e cultural do concello para
impulsar cambios de mentalidade e de enfoque.
Obxectivo específico: Fomentar e difundir as producións artísticas das mulleres. 
Accións:

 Continuar  facilitando  os  espazos  municipais  para  a  difusión  cultural  e  artística  (fotografía,✔
pintura, artesanía...) das mulleres de Chantada.

 Apoiar as actividades culturais e de lecer que realicen as distintas asociacións ou grupos de✔
mulleres.
Obxectivo específico: Integrar a educación en igualdade en todas aquelas actividades do concello
dirixidas aos máis mozos. 
Accións:

 Continuar  promovendo  o  principio  de  igualdade  entre  xéneros  a  través  das  actividades✔
socioeducativas que se realizan cos nenos e nenas de Chantada. 

 Seguir fomentando a igualdade entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero a✔
través dos programas educativos desenvolvidos dende os servizos sociais.  Descoñecemos cales
foron estes programas educativos e cando e onde se realizaron.

 Continuar  integrando a  igualdade nas  actividades de lectura  organizadas pola  biblioteca  do✔
concello.

Chama a atención, que xa entón se falase en “continuar” e “seguir”, como se foren
realidades, coma se desde o Concello existisen entón accións positivas ou unha intervención e
implicación seria e real no eido da igualdade...
 

 Organizar charlas ou campañas de sensibilización que traballen a prevención e seguridade dos✔
menores na Internet, sobre o acoso nos centros educativos... 

 Levar a cabo campañas de sensibilización entre os nenos e nenas dos centros educativos sobre✔
temas  de  igualdade:  compartir  en  igualdade  o  traballo  doméstico,  os  coidados  e  as
responsabilidades familiares... 

 Elaborar unha guía para pais e nais sobre educación en igualdade e repartición equitativa de✔
tarefas domésticas. 

Falta unha para a primeira das tres anteriores,  estando o sexismo e o machismo
cada vez máis presente desde idades temperás, como lles poden informar os docentes dos
centros de Chantada.  En relación con isto,  estaría ben comezar por asistir aos consellos
escolares, a algún centro lévase anos sen ir, para informarse e propor actividades.

Obxectivo específico: Valorar e fortalecer as achegas das mulleres dentro da programación cultural
do concello.
Accións:



 Promover a participación dos colectivos de mulleres no deseño da oferta cultural e de ocio, onde✔
se inclúan as preferencias e necesidades das mulleres. Non se desenvolveu nunca isto.

 Integrar na oferta cultural do concello actividades que promovan a mellora da autoestima das✔
mulleres e as súas habilidades sociais.

 Dar  continuidade  a  “semana  do  cine  e  do  teatro”  incorporando  na  súa  programación  a✔
contratación de obras que exemplifiquen a realidade da colectividade feminina, xa para fortalecela,
xa para sensibilizar sobre temas de interese para este colectivo.

Non partillamos que a Semana do teatro sexa o mellor escaparate para a igualdade,
tense  mesmo rozado nalgún caso  a  frivolidade coa  violencia.  Neste  sentido,  o  III  PIOM
debería contemplar o diálogo coa entidade organizadora para mellorarmos neste eido. O
humor non ten porque reproducir o sexismo e o machismo, tamén pode ser liberador como
Castelao e tantos outros nos ensinaron.

Obxectivo  Xeral:  Incorporar  a  perspectiva  de  xénero  na  programación  de  actividades  que  o
concello leve a cabo nas áreas de saúde, deporte e benestar.
Obxectivo específico: Informar sobre os hábitos de vida saudábeis e previr sobre as consecuencias
de non adoptar estes hábitos.
Accións:

 Continuar promovendo charlas entre as familias e mozos/as do concello, sobre hábitos saudábeis✔
en relación coa alimentación e a práctica deportiva. Informando sobre os prexuízos derivados do
consumo  de  tabaco,  alcohol  e/ou  drogas,  tendo  en  conta  a  perspectiva  de  xénero.  Non  nos
constan.

 Mantemento  de  actividades  educativas  para  as  familias  sobre  a  educación  afectivo-sexual✔
responsábel, incorporando a perspectiva de xénero. Non nos constan.
Obxectivo específico:  Impulsar  estratexias  de  autocoidado nas  mulleres  coa  finalidade de que
poidan previr e afrontar situacións de estrés e ansiedade.
Accións:

 Apoiar a realización de charlas ou xornadas nas distintas parroquias do concello sobre temas de✔
interese para as mulleres: cancro, menopausia, alimentación e nutrición, fibromialxia, sexualidade
feminina... Non se desenvolveron.

 Promover  actividades  dirixidas  a  mulleres  coidadoras  de persoas  dependentes  para previr  e✔
afrontar  situacións de  estrés  e  ansiedade.  Non constan desde o concello,  si  desde entidades
sociais.

 Promover a realización de actividades que reforcen a calidade de vida e autoestima das mulleres✔
(talleres de risoterapia, talleres de memoria, ximnasia de mantemento...).  Cumpriuse nalgunhas
parroquias.
Obxectivo específico:  Dar  continuidade a oferta  de actividades lúdico-deportivas  vinculados a
poboación feminina.
Accións:

 Apoiar actividades que promovan o exercicio físico e un estilo de vida activo (clases de baile,✔
andainas,...).

 Mellorar a difusión e publicidade da oferta deportiva e saudábel que organiza o concello entre as✔
mulleres e as asociacións.

 Seguir  impulsando dende as  escolas  deportivas  actividades saudábeis  non estereotipadas  en✔
función do xénero, e fomentar a participación de nenos e nenas a través da creación de equipos
mixtos.  Ao  competir  federadamente  as  equipas  mixtas  ficaron  en  auga  de  castañas.  O
panorama do deporte en Chantada segue a estar absolutamente estereotipado.

V. Intervención Social e Violencia de Xénero
Obxectivo Xeral: previr e erradicar a violencia de xénero, mellorando o mesmo tempo a situación
das vítimas.
Obxectivo  específico:  Fomentar  e  publicitar  o  acceso  a  información  e  asesoramento  sobre  os
recursos que o concello pon ó alcance das mulleres que sofren violencia de xénero.
Accións:

 Manter  os  servizos  e  recursos  existentes  para  a  atención a  vítimas  de  violencia  de  xénero✔
(Centro de Información ás Mulleres de Chantada).

 Seguir facilitando información ás mulleres en xeral, e as vítimas de violencia de xénero en✔
particular, acerca de temas xurídicos e axuda psicolóxica.
Obxectivo específico: sensibilizar a poboación sobre as diferentes manifestacións da violencia de
xénero a través de actividades informativas nos diferentes ámbitos sociais.
Accións:

 Promover campañas de sensibilización contra a violencia de xénero en espazos de atención✔
sanitaria. Descoñecemos cando se executou.



 Desenvolver actividades para a prevención da violencia de xénero no ámbito educativo. ✔
 Divulgar os recursos de atención en materia de violencia de xénero que existen no concello.✔
 Continuar coa celebración a nivel municipal do 25 de novembro (Día contra a Violencia de✔

Xénero).  Aquí, é necesario facer mención a que o CIM debe ser en boa medida impulsor e
executor  do  PIOM,  polo  que  o  25-N  ou  o  8-M  non  poden  ser  apenas  declaracións
institucionais. Do mesmo xeito, o CIM ten que ter interlocución directa co tecido social da
vila, nomeadamente o feminista e os colectivos de mulleres.

Obxectivo específico: Mellorar a re-adaptación das vítimas a unha situación de benestar e control
en tódolos aspectos da vida.
Accións:

 Na medida en que os recursos e medios do concello o posibiliten, poñerase a disposición da✔
muller maltratada os recursos de urxencia necesarios para asegurar o seu benestar.

 Fomentar a inserción laboral de mulleres vítimas de violencia de xénero mediante a inclusión en✔
programas formativos ou de emprego.

Obxectivo Xeral: Aplicar e consolidar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nas
políticas do concello, así como nas súas relacións con outras institucións.
Obxectivo específico: Incorporar a perspectiva de xénero nas políticas municipais do concello de
Chantada,  estendendo o  persoal  municipal  a  sensibilización  sobre  a  necesidade  de  alcanzar  a
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.
Accións:

 Difusión e presentación do II Plan de Igualdade de Oportunidades a tódalas áreas e servizos✔
municipais dos que se compón o concello. Non sabemos cando e de que xeito se desenvolveu.

 Levar a cabo accións de capacitación para o persoal do concello (político e técnico) en materia✔
de Igualdade de Oportunidades. Descoñecemos calquera acción ao respeito.

 Incorporar a variábel sexo en estatísticas, estudos e investigacións que se leven a cabo polos✔
servizos municipais.

 Favorecer a utilización dunha linguaxe e de imaxes non sexistas e dos valores de igualdade na✔
información municipal proporcionada á cidadanía.  A linguaxe inclusiva e o coidado xeral da
lingua seguen sendo manifestamente mellorábeis, neste sentido insistimos na necesidade de
termos  un  servizo  de  normalización  estábel,  fixo  e  correctamente  dotado  (podería  ser
comarcal).
Obxectivo  específico:  Informar  e  facer  participe  á  poboación  do  traballo  que  leva  a  cabo  o
concello en pro da igualdade.
Accións:

 Informar a través da web do concello de tódalas actuacións e información relevante en materia✔
de igualdade. Colgouse o II PIOM e non se informou de nada máis, ou non houbo actuacións
ou incumpriuse este ponto. 

 Fomentar e promover as relacións con administracións, institucións e/ou entidades que teñan por✔
finalidade alcanzar a igualdade efectiva entre mulleres e homes.

 Difundir entre a cidadanía, axentes dinamizadores do concello e organismos públicos este Plan✔
de Igualdade. É evidente que neste ponto fracasouse. 

Do anterior, podemos concluír tamén que un PIOM irreal no papel, en canto a medidas a

desenvolver, nunca se levará á práctica nun grao de execución alto. Talvez o goberno deba rever os

alvos con maiores doses de realismo, conforme á súa capacidade de xestión e execución, mais,

sobretodo,  fica demostrado que o ponto 3º do III PIOM requer unha maior elaboración e

realismo, xa que se ficou moi lonxe do 70% que se indica (sen calquera información que o

respalde) e a pesar de levar dous anos prorrogado. Tamén é bastante elocuente que o III PIM,

cuxa aprobación se pretende, reflicte explicita e claramente o incumprimento de case todos

eles. En materia de igualdade, e non só, a pasada lexislatura foron catro anos perdidos.



Non se trata de estabelecer unha guerra de cifras, mais si de partirmos do realismo e da

honestidade, xa que, a contrario, non se xera a necesaria confianza para tentarmos implicar a amplos

sectores sociais na súa asunción e execución. O III PIOM debe ser un instrumento ou carta de

navegación  para  desenvolver  unha  loita  real  e  efectiva  contra   a  inxustiza  histórica  da

desigualdade  entre  mulleres  e  homes,  a  diferenza  do  II,  que  foi  apenas  subirse  ao  carro  da

Igualdade formal no papel e do politicamente correcto.

5.- Diagnose actual (pp. 9-21). 

No parágrafo 5º da p. 9 deberían engadirse ás mencións á Reserva de Biosfera e ao BIC

Ribeira  Sacra.  Xunto  á  Rede Natura,  ao  GDR Miño-Ulloa  e  ao  Consorcio  de  Turismo deberá

reflectirse como estes instrumentos teñen liñas que poden potenciar as accións que o III PIOM

pretende desenvolver. Estes organismos van xerir  fondos europeos, cos que se financiou o actual

PIOM, e, no caso do GDR, da Biosfera e do Consorcio, existen posibilidades para procurarmos

sinerxías.  

No  parágrafo  3º  da  páxina  10,  na  análise  da  economía,  debe  endadirse:  e  un  crecente

protagonismo do sector servizos. Con todo, é unha realidade que o desemprego afecta máis ás

mulleres historicamente, sendo tamén máis atinxidas pola temporalidade e a precariedade, aínda

cando se encargan esmagadoramente dos coidados e da maior parte do traballo doméstico non

remunerado. 

No 1º parágrafo da p. 11 suxerimos engadir: Porén, verifícase unha crecente concentración

na vila, ao xuntaren tres parroquias 60% da poboación (Santa Mariña de Chantada,  Centulle e

San Salvador de Asma).

No único parágrafo da p. 12 engadir: ...emigración, con especial incidencia na mocidade. A

media de idade é de 55 anos e vense incrementando continuadamente nas últimas décadas.

Na páxina 15 estaría ben engadir máis unha gráfica ordenando as 742 empresas activas polo

seu número de traballadores (1 traballador, de 1-5 traballadores, de 5-10 a traballadores, de 10-25

traballadores, de 25-50 traballadores e máis de 100 traballadores).

Na  páxina  17 é  necesario  comentar  a  primeira  táboa  (número  de  persoas  en  paro  en

Chantada): 

Como se desprende da táboa o desemprego atinxe maioritariamente as mulleres, de feito

57% das persoas sen emprego son mulleres, sendo especialmente sensíbel esta fenda no sector

servizos que é o que concentra maiores cotas de desemprego. 

Na páxina 18 non se indican os dados da propria Corporación municipal, sería interesante

pór os dados das últimas lexislaturas:

2015-2019 2019-2023



Concelleiras Concelleiros Concelleiras Concelleiros

4 9 6 7

Total: 13 Total: 13

Na  lexislatura  2015-2019  a  Corporación  constituíase  de  9  concelleiros  e  apenas  4

concelleiras (70-30%). Por grupos municipais, o PP (2) e Por Chantada (1) eran 100% homes – no

caso de Por Chantada ao existir un único concelleiro os dados non son significativos, xa que o

número dous era unha muller–. O PSOE tiña dúas concelleiras e un concelleiro. O extinto grupo

municipal Inta 5 concelleiros e dúas concelleiras.

Na actual lexislatura a situación mellorou sensibelmente. O grupo municipal menos paritario

é o do PP, con catro concelleiros e tres concelleiras (57-43%), mais pode explicarse por ser número

impar. Por Chantada e o PSOE teñen unha distribución 50-50%, o que incide na necesidade de

listaxes cremalleiras para favorecermos lideranzas femininas no eido político.

Nesa mesma páxina 18, é necesario reflectir se na confección da RTP se atendeu a cuestións

de xénero e igualdade e especificar, de ser o caso.

Na páxina 19, parágrafo 1º, confúndense consecuencias con causas. A poboación non segue

unha tendencia decrecente por mor da taxa de crecemento vexetativo e pola emigración, senón que

a emigración e a taxa de crecemento vexetativo negativa son consecuencia da crise económica e da

agudización do carácter periférico da nosa comarca no engarce coa estrutura económica da Galiza,

laño que se fará máis grande se teimamos en seguir apostando por monocultivos (sexan eucaliptos

ou  turistas)  e  non  pola  diversificación  económica,  a  innovación  (transformación  alimentar,

produción ecolóxica...) etc. 

Na páxina 20, reformular o primeiro parágrafo: Tamén á hora da reforma, as mulleres son

as que contan con pensións máis baixas aumentando a súa dependencia e vulnerabilidade. Cómpre

lembrar que a pensión media na provincia de Lugo (750,66 euros),  xa nen sequer falemos da

mediana que é o que cobra a maioría, é 400€ menor á do Estado, ficando na cola, e 200€ inferior á

galega (as galegas son as segundas máis baixas do Estado, só por detrás de Extremadura). Amais,

os beneficiarios de pensións non contributivas no ano 2017 foron 66.2% mulleres fronte 33.8% de

homes.

Falta  engadir na diagnose a distribución de rendementos, xa que  non se pode falar de

igualdade sen  atender á  desigualdade  e  ás  fendas  de  clase,  que  se  ceban co  precariado,  as

mulleres e as migrantes.

6.- Financiamento do III PIOM.



Para pasar dos feitos ás palabras cómpre cuantificar o custe do plano, cuestión que non se

fai. Neste sentido, só se recollen referencias xenéricas, como na páxina 22 «asignación de partida

orzamentar propria para levar a cabo as medidas recollidas neste plano». Entendemos, que é preciso

cuantificar un mínimo e facer unha proxección para cada un dos anos que vai durar o mesmo;

ese mínimo debe ligarse cos obxectivos a atinxir e as actividades a desenvolver. Entendemos que,

dificilmente, se vai poder atinxir todo o que se pretende facer, atendendo ás áreas de intervención

propostas, cunha inversión inferior a 60.000€. Porén, en todo caso, cómpre, como xa dixemos, facer

unha proxección rigorosa. 

7.- Incongruencias. 

Na páxina 26 recólles, copiado do II PIOM onde xa non se cumpriu, «apoio ás iniciativas

empresariais  lideradas  por  mulleres  e  para  a  creación  de  emprego  feminino  no  rural».

Descoñecemos como vai efectivizar isto o goberno e en relación con que competencias municipais.

No  apoio  ás  iniciativas  económicas  privadas  os  concellos  non  poden  estabelecer  diferenzas,

segundo  sexa  home  ou  muller  o  seu  proprietario.  Curiosamente,  o  documento  contén  unha

discriminación ás labregas, xa que cando se fala de empresas non se contempla nelas as do sector

primario.

Na páxina 27, fálase de incorporar a transversalidade de xénero nas políticas culturais locais

e cítanse museus. É evidente, que isto ten que estar copiado doutro documento, xa que en Chantada

non existe aínda nengún museu, nen se contempla a súa creación no período de vixencia do III

PIOM.

8.- Conciliación. 

Na  páxina  30  fálase  de  accións  para  a  conciliación  e  corresponsabilidade.  Comézase

indicando que se vai aumentar o número de abertura dos centros.  Isto  faise  nalgúns concellos,

Plano madruga, mais na actualidade o Concello non dispón de persoal suficiente (isto reforza o que

dixemos  ut supra sobre a RTP, que non se cita no III PIOM).  A sensación, é que o plano copia

moitas medidas do II que non se incumpriron e outras doutros documentos, mais sen reflexionar

sobre como se van desenvolver. 

Cítanse recursos do Concello que facilitan a conciliación, mais descoñecemos que exista

ningún.  A  maiores, cítase  «considerar,  como  criterio  á  hora  de  elexir  ferias  etc.  a

responsabilidade  sobre  menores  e  outras  persoas  dependentes»,  mais,  curiosamente,  a  un

colectivo  municipal  exclusivamente  feminino  –vetaranse  os  homes  nel?–,  como  é  o  SAF

composto por 29 traballadoras, négaselle a aplicación deste criterio. 



Unha acción real a prol da conciliación é dotar dun novo módulo o xardín da infancia,

xa que a nosa escola infantil conta coa segunda listaxe de agarda máis elevada da provincia de

Lugo, e dunha cociña, ao estaren quentando a comida en tupers, opóndose ás pretensións da Xunta

e do Goberno de inserir catering (levamos no último mes varias intoxicacións). 

9.- Comunicación e participación.

• Fálase de aumentar a visibilidade da muller nos medios, mais deixouse morrer Televinte e

tampouco se mantivo o convenio anterior coa Canle Ribeira Sacra. Ambas canles eran,

fundamentalmente, iniciativas esmagadoramente femininas.

• Cítanse  órganos  de  consulta  e  participación  cidadá.  Non  existen  neste  momento,  en

setembro de 2015 levamos unha moción ao respeito que foi rexeitada por todos os grupos.

Nen sequer as actas dos Plenos se colgan no site (a última é do verao de 2015). 

• Fálase do Día internacional da muller rural (15 de outubro), mais neste 2019 non consta

calquera actividade. 

10.- Atención integral ás violencias de xénero.

En todo o documento non existe mención ás violencias sexuais, deberían contemplarse.

11.- Seguimento.

As fichas de recollida semestral  desde as diferentes áreas municipais responsábeis,  após

seren tratadas pola Comisión de Igualdade deben incorporarse ao Informe de seguimento anual do

III PIOM, que se publicará no site do Concello e do que se renderá conta no Pleno.

12.- Comisión de igualdade. 

Entendemos que a súa composición e funcións debe recollerse no III PIOM e aprobarse

no Pleno, debendo incorporar entidades cívicas e sociais ligadas ao feminismo e á igualdade.

13.- LGTBI.

O III PIOM non inclúe nada sobre o colectivo LGTBI, sendo a homofobia un problema de

vixencia,  infelizmente.  Por  exemplo,  os  temarios  sobre  igualdade  de  oportunidades  que  se

mencionan na páxina 38 deberían incluír tamén referencias neste sentido.

14.- Fraternidade.

No glosario oponse sororidade a fraternidade, o cal evidentemente non é correcto, sendo un

malentendido  de  malas  interpretacións,  presentes  en  autoras  feministas  norteamericanas  e



australianas, polo resto solventes, como Carole Pateman e froito precisamente da tradición liberal e

non republicana hexemónica historicamente nesas latitudes, fronte a Europa onde o republicanismo,

nomeadamente o republicanismo tivo unha importancia histórica capital para a autoorganización

das clases populares. 

A fraternidade,  é  a  expresión política  da igualdade  e  da liberdade dentro  da  tríada

popularizada  pola  Revolución  Francesa  de  1789  e,  nomeadamente,  por  Robespierre  e  os

montagnards. Precisamente, a fraternidade, que ningún ser humano precise do permiso doutro para

existir  e  que  por  tanto  se  autodetermine  e  sexa  independente  (non  dependente),  nega  o  poder

despótico feudal (loi politique) e o poder despótico doméstico (loi de famille). Nada a ver coa ética

da competencia á que alude o texto que é propria do capitalismo e da súa expresión política: o

liberalismo, profundamente demofóbico desde o seu nacemento. 

Foi precisamente unha muller, Aspasia –a grande dirixente do partido dos pobres (o demos)

na democracia plebea ática, máxima expresión do republicanismo democrático na Antigüidade–, a

que por primeira vez usou a metáfora da  fraternidade, xa que apenas se lle podía ocorrer unha

metáfora igualitaria do ámbito cognitivo doméstico a quen padecía o seu despotismo (a unión dos

irmáns submetidos ao pater familias)2.

A loxia francmasona máis prestixiosa de París, fundada en 1776 por Lalande, chamábase

precisamente, Loxia das novas irmás, e os seus estatutos igualitarios fraternais. 

Na Revolución francesa, as plebeas de extrema esquerda democrática agrupadas nos clubes

xacobinos,  como a  actriz  Claire  Lacombe,  seguiron esa  tradición  da  democracia  antiga,  e  non

puxeron menos ardor na defensa da fraternidade e na abolición de toda loi de famille ca Marat ou

Robespierre.  Así  pois,  o  movemento  popular  democráctico-fraternal  desencadeado  en  Franza  a

partir  de  1790  cumpriu  con  creces  as  vellas  aprehensións  de  Aristóteles,  temeroso  dunha

democracia radical, pois levaría á gynaicocratía, ao predominio das mulleres na pólis e a destrución

da “boa” orde doméstica no oikos.  

Na Galiza, o máis importante movemento de dignificación da lingua e do país no primeiro

terzo do século XX, recebeu o nome de Irmandades da Fala e nos acordos da Asemblea de Lugo,

onde nace o nacionalismo galego, recollía a igualdade entre mulleres e homes. Moito antes, no

século XIV, o maior movemento de contestación á crise do feudalismo (nunha dirección igualitaria

e democrática) foron os irmandiños. 

Opor sororidade a fraternidade é descoñecer a longa marcha polos direitos democráticos e

pola igualdade que arrinca na Atenas democrática e séntese na Galiza dos irmandiños, no París de

2 O termo familia procede do latín famīlia, que significa «grupo de servos e escravos propriedade do xefe da gens» e,
por súa vez, deriva de famŭlus,  «servo, escravo». En grego οἶκος, οἴκου (oikos) ten a acepción de casa, mais tamén
de propriedade, familia e servidume.



1789 e de 1871 (Comuna), na fundación da AIT, na Rusia socialista de 1917, na Asemblea de Lugo

e na fundación do PG (1931), na resistencia do antifascismo (1936-1939) e, en xeral, en todos os

movementos  de  contestación  e  loita  pola  democracia  e  a  non  dependencia  dos  seres  humanos

(emancipación).

A confusión só pode explicarse pola pretensión do liberalismo, de raíces demofóbicas, de

extinguir  precisamente  a  consigna  redentora  e  revolucionaria  que  é  a  fraternidade.  Por  iso,  o

feminismo que soborda  o  marco liberal  (o  que se opón aos  ventres  de  alugueiro  e  os  direitos

reservados apenas para as mulleres e os homes ricos) é vilipendiado e carimbado de feminazi, como

calquera outro movemento libertador ao longo da Historia. 

15.- Língua.

Entre outras sociolingüistas, María Pilar Freitas Juvino en A represión lingüística en Galiza

no  século  XX.  Aproximación  cualitativa  á  situación  sociolingüística  de  Galiza (Xerais,  2008)

demostrou que moitos preconceitos sobre a lingua relacionaban o galego co  doce  e co  feminino,

fronte  a  lingua  dominante,  o  castelán,  asociada  á  virilidade  e  aos  valores  tradicionalmente

masculinos. Ao  igual  que  as  mulleres,  a  lingua  padeceu  e  padece  minorización  e

minusvalorización. Neste sentido, a normalización da lingua e o emprego dunha linguaxe non

sexista deben ir da mao. Polo que se deben revisar algunhas accións para ligar ambos aspectos, a

comezar pola criación dun Servizo de Normalización Lingüística, estábel e axeitadamente dotado,

que podería ser comarcal (concellos de Chantada, Carballedo e Taboada). 

Na redacción do III PIOM existen algunhas grallas que poden pulirse:

Na páxina 9,  parágrafo 4,  onde pon  llanas debería  pór  chás.  Onde pon  bosquetes debería  pór

fragas e para muros de pedra temos a palabra sebes. 

Na páxina 10, no 2º parágrafo substituír pastizales por pradaría. 

Na páxina 22,  substituír,  no terceiro parágrafo,  aportou,  que en galego só significa  “chegar  a

porto”, por achegar.

Na páxina 31, mudar chantadinas por chantadesas.

16.- Ordenanza de igualdade.

Como consideración  final,  coidamos que no período de vixencia do III  PIOM debemos

traducir esta declaración de vontade,  con maior ou menor concreción xa veremos,  nunha



Ordenanza  municipal de Chantada para a igualdade na diversidade semellante á xa impulsada

por algúns concellos pioneiros na materia.

Incluír isto como liña de acción e compromiso para nós é imprescindíbel.

Chantada 29 de outubro de 2019.


