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Carta do presidente
A razón de ser da política

597.000 persoas pobres en Galicia en 2020. Un de cada 
catro galegos ou galegas (para ser xustos, máis mu-
lleres que homes). Que doado é sinalar esta realidade 
en contraste con duro que debe ser vivila: non poder 
comer axeitadamente, quentar a casa ou dar educación 
aos teus fillos e fillas... desas situacións que - como a 
perda dos seres máis queridos ou como unha guerra- por 
moito que supoñamos ou imaxinemos, superan a peor 
das nosas suposicións.

Cando saen datos ou informacións deste e outros fraca-
sos sociais éntrame un malestar que mestura estupor, 
tristeza , vergoña e unha rabia que muda en afán de 
traballar porque remexe en min as ganas mellorar as 
cousas. Gran parte da cidadanía sinte incredulidade 
respecto aos políticos e desafección das institucións. 
As “máculas” dende logo non axudan, pero non pode ser 
que as excepcións impidan ver que as cousas non son 
tan sinxelas de facer. É obriga de todos os que temos 
responsabilidade nunha institución pública rexeitar e 
combater o primeiro e explicar o segundo, sen perder 
nunca de vista que o mellor argumento son os feitos 
ou, canda menos, que os resultados destes teñen que 
cadrar perfectamente con esas rendicións de contas. 
Nese sentido a Administración local é a que mellor o 
está a facer xa que é a máis valorada pola cidadanía.

Con ese contexto, os responsables da Administración 
estamos ante unha complexa labor polas circunstancias 
actuais, pero tamén ante unha gran posibilidade para 
probar a función resolutiva da política, de xeito que 
gañe a confianza da xente e demostre que ademais 
de ser imprescindible, está para mellorar a vida das 
persoas. A recuperación da pandemia trae reformas 
en moitos eidos. É o momento de que as nosas lo-
calidades e sociedades avancen nos Obxectivos do 

Desenvolvemento Sostible e por iso unha das priori-
dades da Fegamp é proporcionar toda a información e 
ferramentas para que os Concellos acaden os mellores 
resultados posibles. Traballamos arreo para facilitar 
a tramitación e obtención de fondos e en paralelo, 
para axudar na materialización deses cambios que os 
veciños e veciñas teñen que percibir como melloras 
nas súas vidas. 

O horizonte non debuxa un sendeiro precisamente 
chan. Levamos unha racha dura e cando semella que 
do tsunami da pandemia xa asoman os lodos, comeza 
unha guerra cuxos estragos, sexa por solidariedade 
ou por egoísta interese, preocupa a todos e todas. 
Unha vez máis, o municipalismo galego destacou pola 
súa capacidade de reacción, axilidade e xenerosidade. 
Dende a Fegamp puxemos de manifesto o sobre esforzo 
dos servizos sociais municipais e a necesidade de prever 
reforzos materiais, humanos e económicos. De entrada 
xa conseguimos un aumento na aportación da Xunta ao 
financiamento do SAF. Tamén asinamos unha Axenda 
Social con importantes avances para o desenvolvemen-
to desta acción nos vindeiros anos. Progresamos, non 
cabe dúbida, pero mentres contemos con veciños ou 
veciñas con privacións como as que sinalei ao comezo, 
nunca poderemos dar por feito que as cousas están 
ben. Remato cun avance de algo sumamente importante 
para o municipalismo: esperamos poder facer público 
pronto o informe sobre a reordenación de competencias 
e mellora do financiamento. 

Saúdos a todas e todos.

Alberto Varela 
Presidente da Fegamp e Alcalde de Vilagarcía de Arousa
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A folla de ruta para a acción social en 
Galicia nos vindeiros anos está feita cos 
vimbios históricos da crise pola COVID19. 
Comezando porque a súa elaboración sufriu 
os obstáculos do parón e paulatina reac-
tivación da actividade, e logo, porque aos 
retos sociais habituais a enfrontar sumá-
base a incerteza do escenario que quedará. 
Tanto é así que unha das importantes ca-
racterísticas da nova Axenda Social Única 
2021-2024 é a súa flexibilidade.

O novo documento articula 93 medidas en 
tres bloques: acceso a servizos de desenvol-
vemento vital, factores de vulnerabilidade e 
mellora da planificación, xestión e coordina-
ción. Porén o documento é aberto, de xeito 
que permita a súa adaptación ás circunstan-
cias porque, como sinala o presidente da 
Fegamp, Alberto Varela, “a sinatura de hoxe 
prodúcese nun contexto máis complexo e 
hoxe son máis os que precisan destes servi-
zos e son necesarias tamén novas medidas”. 

Xunto a Varela e á conselleira de Política 
Social, Fabiola García, pola banda do 
Terceiro Sector subscriben esta Axenda 
as presidentas de EAPN-Galicia, Eloína 
Ingerto, e Cruz Vermella en Galicia, Carmen 
Colmeiro, o representante de Cáritas 
Galicia, José A. Mouriño e o presidente de 
ONCE Galicia, Carlos Fernández.

Outro dos puntos acadados e subliñados 
por Alberto Varela durante o acto de 
sinatura é o compromiso de elaborar un 
estudo de necesidades dos servizos sociais 
de Galicia que, á marxe do coñecemento 

de primeira man que teñen os Concellos, 
“permita dimensionar e ter unha radiogra-
fía xeral para mellorar a planificación e 
gañar en eficiencia”.

A Fegamp cumpre deste xeito cun dos en-
cargos principais da Asemblea Xeral, proba 
da prioridade que o municipalismo dá ás 
políticas sociais. De feito, nos últimos 5 
anos o investimento das Administracións 
Locais incrementara un 70%. O documento 
aprobado por unanimidade pola Executiva 
da Federación contempla aumentar o orza-
mento para o Plan Concertado e actualizar 
os módulos económicos dos servizos so-
ciais comunitarios para aliviar o aumento 
de demanda nos Concellos, especialmente 
dende a chegada da COVID-19 .

A nova Axenda reponde ao modelo de-
fendido por Concellos e Deputacións 
especialmente en materia social: unha 
xestión interadministrativa coordinada 
que desenvolva unha planificación de ser-
vizos integrada e transversal para ofrecer 
á cidadanía a máxima eficacia e eficiencia.

Nova Axenda Social

Primeiro foi o SAF, no que a 
Fegamp acadou que a Xunta 
aumentara a súa aportación. 
Coa nova Axenda Social 
a Fedederación consegue 
maior orzamento para o Plan 
Concertado e novas medidas 
para aliviar uns Servizos Sociais 
municipais que funcionan entre 
as secuelas da crise sanitaria e 
moitas necesidades á vista.

Convenio GES

Tras complicadas negociacións 
e co xesto das Deputacións de 
Lugo, Pontevedra e A Coruña para 
que os Concellos non queden 
sós con todos os gastos, a 
Fegamp subscribe o acordo pero 
insta a traballar nun convenio 
satisfactorio inmediatamente.

A Comisión de Seguimento do convenio que 
regula o financiamento e funcionamento 
dos GES decidiu aplicar a partir de xaneiro 
de 2022 dous modelos diferentes para as 
provincias de Lugo, Pontevedra e A Coruña 
por unha banda, e Ourense por outra.

As tres primeiras Deputacións seguirán a 
traballar baixo as mesmas condicións do 
convenio precedente, mentres que a de 
Ourense aceptará as propostas da Xunta de 
Galicia que afectan ao número de efectivos 
e custos salariais.

Durante os últimos meses, a Fegamp 
estivo a manter reunións con persoal 

destes corpos, Concellos con este servizo, 
Deputacións Provinciais e Xunta de Galicia 
que, dende a sinatura do convenio, non 
incrementou a achega económica para 
sufragar o aumento dos gastos laborais 
ou renovación e mantemento de material. 

A Federación destaca o esforzo das 
Deputacións por non deixar sós aos 
Concellos fronte aos gastos destes servi-
zos (arredor de 250.000 – 300.000 euros 
segundo os casos). Porén considera que 
durante o ano que contempla a ampliación 
do convenio cómpre negociar un marco 
competencial e orzamentario xusto con 
todas as Administracións.
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Convenio para o 
desenvolvemento 
de equipamentos 
sociais públicos 
municipais

Negociacións 
respecto ás escolas 
infantís

Na senda de mellorar as prestacións 
sociais á cidadanía, a Fegamp acada 
un acordo coa Xunta de Galicia para 
aproveitar os Fondos Europeos cara 
a ofrecer e mellorar os coidados aos 
maiores.

A Fegamp mantén firme a 
postura: os Concellos apoian a 
a gratuidade das escolas para 
todos os nenos e nenas de 0 a 3 
anos pero a Xunta debe asumir 
todos os custos deste servizo.

A Federación Galega de Municipios e 
Provincias asinou coa Consellería de Política 
social o convenio marco para transformar 
a rede de coidados de larga duración me-
diante a construción, adquisición, reforma 
e modernización de equipamentos sociais 
públicos municipais.

O presente convenio permite repartir (entre 
2022 e 2023) 18.520.000 euros do Plan de 
Recuperación Transformación e Resiliencia 

para mellorar a rede de residencias, centros 
de día, vivendas comunitarias ou centros 
sociais prioritariamente en municipios de 
menos de 20.000 habitantes.

Os Concellos aportan os terreos e teñen que 
demostrar a viabilidade técnica e económica 
do proxecto, xa que as contías das axudas 
son limitadas (por exemplo: 1.200.000 eu-
ros para a construción dunha residencia, 
400.000 no caso dun centro social, 600.000 

euros para as reformas dos centros de día 
ou 250.000 en melloras de centro sociais) . 

Fegamp e Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar avalían conxuntamen-
te os proxectos para a súa tramitación o 
máis áxil posible e o reparto das axudas. As 
entidades locais corren co resto dos custos 
e o mantemento de servizo. O obxectivo 
é que os galegos e galegas poidan recibir 
coidados de longa duración no seu entorno.

Nunha reunión mantida co director xe-
ral de Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica, Jacobo Rey, e o xerente do 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar, Perfecto Rodríguez, recibiuse 
información sobre o desenvolvemento que 
a Xunta de Galicia prevé aplicar. Se ben o 
Goberno autonómico trasladou a intención 
de subvencionar a parte que corresponde 
aos proxenitores (tanto de escolas públicas 
como privadas e independentemente da 
renda), a súa achega segue sen cubrir os 
custos deste servizo nas escolas públicas 
municipais, polo que os Concellos terían 
que seguir a pagar parte desta competencia 

autonómica e, nalgúns casos, incrementar 
a aportación local para manter o mesmo 
servizo, o que para certas arcas municipais 
podería ser dificilmente asumíbel.

No seo do encontro, no que participou a 
Xunta de Voceiros da Fegamp ao comple-
to, os representantes das entidades locais 
trasladaron o malestar co Goberno autonó-
mico por adoptar e anunciar unha medida a 
costa do esforzo dos Concellos sen a parti-
cipación dos mesmos. A Fegamp insiste en 
que a Xunta de Galicia debe asumir todos 
os custos das escolas infantís públicas e 
garantir un servizo que consideran impres-
cindible para todos os veciños e veciñas.
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Ao longo dos tempos, as sociedades 
baseáronse en análises económicas, 
previsións, estratexias, planificacións, 
programas e outros instrumentos para 
tomar as decisións adecuadas e progre-
sar. Por outra banda, a propia sociedade 
muda a través das distintas xeracións 
as súas condutas e hábitos sociais, que 
son cambiantes e inflúen na evolución. 
Pero se algo aprendemos da historia é 
que nin a sociedade máis desenvolvida 
está exenta de que unha circunstancia 
excepcional e imprevisible faga voar polo 
aire calquera premisa. 

Isto é o que nos sucedeu hai exactamen-
te dous anos, coa chegada da COVID-19, 
que nos expuxo a situacións absoluta-
mente inimaxinables e xerou un cambio 
diametral en todo o que era a nosa vida 
“corrente”.

A pandemia pasará pero deixará “resaca” 
porque mentres algunhas medidas se 
dilúen outras chegaron para quedar, de 
xeito que están por ver as futuras con-
secuencias reais na nosa sociedade e de 
que forma e en que grao van recuperarse 
os hábitos de vida das persoas. 

Un dos factores que amosa con total 
amplitude un cambio de tendencia a 
curto prazo é a demografía: con saldos 
vexetativos negativos difíciles de recu-
perar pola propia pirámide de poboación 
galega (porcentaxes crecentes de poboa-
ción por riba dos 65 anos e retroceso 
no número de nacementos), para manter 
o nivel demográfico péndese do saldo 
migratorio externo, de aí a importancia 
de medidas en todos os ámbitos para 
propiciar a permanencia da poboación 
en Galicia e atraer a chegada de persoas 
máis aló das nosas fronteiras. E o que 
máis chama a atención do 2020 son 
os resultados do saldo interno na nosa 
Comunidade autónoma, onde con clari-
dade unha parte da poboación reverteu 
a tendencia característica dos últimos 
anos e durante a pandemia optou por 
establecerse nos Concellos máis rurais 
en detrimento daqueles que contan con 
máis poboación. Obviamente, esta diná-
mica viuse favorecida por situacións tan 
extremas coma o confinamento.

A pregunta é se isto, que a día de 
hoxe pódese considerar estacional se 
converterá en el futuro en estrutural e 

se ese movemento migratorio ao rural 
reflectirá no saldo migratorio externo. 
Non cabe dúbida que unha pandemia 
desta magnitude vai marcar ás distintas 
xeracións que a sufrimos e, polo tanto, 
as estruturas que ata este momento 
considerabamos normais e sobre as cales 
faciamos previsións poden sufrir cambios 
importantes, e entre elas é factor princi-
pal o que sucederá coas distintas opcións 
que teñen as persoas en relación ao seu 
lugar de residencia. O tempo responderá 
a cuestión. 

Estamos a mudar?

Publicado o Real Decreto 1065/2021, de 
30 denoviembre, por el que se declaran 
oficiales las cifras de población resultan-
tes de la revisión del Padrón municipal 
referidas al 1 de enero de 2021, o censo 
permite calibrar os efectos da pandemia 
na distribución poboacional, tanto na 
súa intensidade como características.

E efectivamente, o padrón municipal re-
flicte importantes cambios de tendencia 
que se produciron en Galicia derivados 
do COVID-19 e que nos deixa datos moi 
relevantes e significativos que, aínda que 
esperados, son moi rechamantes.

Evolución do padrón municipal de habitantes 

Os gráficos reflicten de forma meridia-
na o cambio de tendencia producido 
durante o ano 2020 nos asentamentos 
poboacionais. A caída de poboación 
centralízase practicamente en exclu-
siva no grupo de Concellos de máis 
de 50.000 habitantes, mentres que os 
que tradicionalmente acumulaban os 
maiores descensos de poboación (mu-
nicipios menores de 5.000 habitantes), 
practicamente mantense a niveis do 
ano anterior. 

Nos restantes grupos prodúcense outros 
datos significativos, co estancamento 
do crecemento que viña acumulando 
nos últimos anos o grupo de Concellos 
con poboación entre 20.000 e 50.000 
habitantes e a consolidación e mesmo 
potenciación por segundo ano conse-
cutivo do crecemento de poboación no 
grupo de 5.000 a 20.000 habitantes, que 
por primeira vez nos últimos anos cons-
titúese como o que máis incrementou o 
seu número de habitantes.

Comportamento demográfico  
en tempos de COVID

Andrés Núñez 
Técnico da Fegamp
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Aínda que é certo que co saldo vexetativo 
tan negativo que se acumula ano tras ano 
é difícil que varíe a tendencia na maioría 

de Concellos, si existen datos relevantes 
en termos xerais nos municipios máis 
pequenos, en canto ao porcentaxe dos 

que perderon poboación a 1 de xaneiro 
de 2021 respecto ao ano anterior:

FONTE / Fegamp en base aos datos 
do Instituto Galego de Estatística
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Saldo migratorio externo

O saldo que mide a diferenza entre a 
emigración e inmigración externa galega 
e que nos últimos anos sempre deixaba 
números positivos, actúa como elemento 
de contención da caída xeneralizada do 
censo con motivo da pandemia.

Pero a o mesmo tesmo tempo, un dos fac-
tores que explican unha maior baixada 

do censo atopámolo nesta variable, 
dado que motivado pola pandemia e 
aínda que mantendo o signo positivo, 
prodúcese un menor incremento respecto 
a anos anteriores e no que novamente 
volven resultar como máis prexudicadas 
o grupo das grandes cidades; aínda que 
seguen sendo o polo máis importante de 

atracción deste sector de poboación, ex-
perimentaron unha caída acusada neste 
ano e este fenómeno tamén se estendeu, 
aínda que en menor medida, ao grupo de 
20.000 a 50.000 habitantes. Pola contra, 
os Concellos menores de 20.000 habitan-
tes incrementan o saldo con respecto a 
anos anteriores. 

Saldo migratorio interior

É a causa principal que explica as 
variacións poboacionais producidas du-
rante o ano 2020, diferencia sustancial 
con respecto ao acontecido nos anos 
previos. Apréciase de forma meridiana 
o cambio de tendencia, no sentido dun 
transvasamento de poboación que se 
produce desde as poboacións con maior 

número de habitantes cara aos Concellos 
máis rurais.
Moi significativo é o dato da comparativa 
do número de Concellos con saldo migra-
torio interno positivo en 2019 e 2020. 
Nos Concellos menores de 5.000 habitan-
tes, esta cifra pasou de 72 a 131 e nos 
do tramo inmediatamente superior, de 

47 a 67. No caso dos Concellos de 20.000 
a 50.000 habitantes varía a tendencia, 
pasando de 11 a 8, producíndose o dato 
máis relevante nas 7 grandes cidades, no 
que en 2020 tiveron na súa totalidade 
saldo interno negativo, cando o ano 
anterior isto producíase tan só no caso 
de tres.
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anos precedentes. A COVID foi determi-
nante neste período na reversión dos 
fluxos internos de poboación, tradicio-
nalmente nos últimos anos tendentes a 

asentarse nos Concellos intermedios e 
grandes cidades, producíndose en 2020 
un éxodo de parte da poboación cara aos 
municipios máis rurais.
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Nacementos Defuncións Saldo Vexetativo

Saldo vexetativo 

A diferenza entre nacementos e defun-
cións, o gran problema de Galicia a nivel 
demográfico e factor principal da caída 
de poboación nos últimos anos, alcanzou 
o seu máximo nivel durante o ano 2020, 
no que se estableceu un mínimo de na-
cementos (aínda que neste caso non se 
pode achacar neste ano aos efectos da 
pandemia, senón á evolución que xa se 
viña producindo) e máximo de defuncións 
dos últimos anos. Á vista da distribución 
da pirámide de poboación galega é un 
problema que se vai agravar nos próximos 
anos atendendo á tendencia na que, par-
tindo de déficit anual ao redor dos -8.000 
habitantes hai 10 anos, xa nos atopamos 
ao fío dos - 18.000 habitantes no 2020.

En definitiva, as cifras de poboación a 
1 de xaneiro de 2021, espello do que 
sucedeu a nivel demográfico en Galicia 
durante os primeiros meses da pandemia, 
mantén algunhas das variables clásicas 
da estrutura poboacional galega pero 
tamén experimenta comportamentos 
distintos noutras variables respecto aos 
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O ano comezaba cunha sospeita que se 
convertía en realidade o 24 de febreiro 
co ataque bélico ruso á Ucraína. Nas 
horas seguintes a Fegamp tiña elabo-
rado e aprobado por unamidade un 
manifesto de reprobación dos bombar-
deos e puña a disposición do Goberno 
de España o mecanismo empregado 
noutras catástrofes humanitarias para 
recadar axuda.

En previsión dun éxodo masivo, ade-
mais de aloxamento e bens de primeira 
necesidade, se prevía a capacidade 
de atención sanitaria, psicosocial, 
escolarización, ensinanza de idio-
ma e calquera outra ferramenta de 
acollida e integración de ucraínos e 
ucraínas. A resposta do municipalis-
mo era igualmente inmediata: tanto 
cos seus propios medios como con 
todos os ofrecementos dos miles de 
galegos e galegas que chegaban ata 
os Concellos, constatando o grao de 
conmoción entre a nosa poboación. 
En poucos días os Concellos galegos 

tiñan dispostas prazas para hospedar 
a unhas 2.000 persoas.

A constante comunicación e coordina-
ción da Fegamp coas Administracións do 
Estado e autonómica facilita adaptar a 
axuda en función dos acontecementos; 
así debido ás dificultades para lles facer 
chegar os envíos, se facía un chamamen-
to para mudar as axudas materiais por 
aportacións económicas ás organizacións 
de axuda que traballan sobre o terreo e 
para que a acollida dos ucraínos e ucraí-
nas que estaban a chegar se canalizaran 
a través das canles oficiais de xeito que 
se axilizaran os procedementos e tiveran 
a máis ampla cobertura posible. 

Nas seguintes e sucesivas reunións 
de coordinación, tamén coa partici-
pación de ONGs e outras entidades, 
a Federación achega as distintas 
circunstancias que topan os servizos 
sociais dos Concellos na atención aos 
refuxiados e refuxiadas e require axu-
das económicas e protocolos claros e 
concretos cunha visión a longo prazo.

Dispositivo de axuda á Ucraína

A solidariedade das entidades locais galegas volve ante unha 
nova desgracia: o ataque de Rusia á Ucraína. Lonxe de calquera 
debate, a Fegamp aprobaba por unanimidade un manifesto de 
rexeitamento ante a ofensiva e puña en marcha os labores de 
apoio ao pobo ucraíno inmediatamente.

Manifesto de apoio das 
entidades locais galegas ao 
pobo ucraíno
A Federación Galega de Municipios e 
Provincias manifesta firme censura res-
pecto á agresión que Rusia está a levar 
a cabo en Ucraína. Como defensores dos 
dereitos e liberdades das persoas non 
podemos tolerar ningunha acción que 
socave ditos cimentos humanos.

As guerras son unha traxedia e un retro-
ceso da civilización. Non hai nada que 
xustifique as vítimas mortais e o cruel 
sufrimento dos superviventes, que mar-
cará o resto das súas vidas. Os devasta-
dores efectos desestruturan a sociedade 
moito máis aló do conflito bélico. Danos 
irreparables que se agravan cada minuto 
que pasa.

Por tanto, unimos a nosa voz ás que apre-
man ao dirixente ruso para que cese os 
ataques e a invasión do territorio ucraíno 
inmediatamente, que desista de calquera 
acción pola forza e retome a negociación 
como única vía para procurar os seus 
intereses.

Así mesmo, apoiamos o labor da comuni-
dade internacional por restablecer a paz 
e salvagardar a independencia de cada 
país e poñémonos á súa disposición para 
axudar, dentro das nosas posibilidades, 
naquelas medidas que procuren a protec-
ción e benestar das persoas que foxen do 
conflito para salvar a vida. 

Os ucraínos e ucraínas poden contar coas 
entidades locais galegas, que estamos 
pendentes -con gran preocupación e 
pesar- do que están a vivir.
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AXENDA
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Obxectivo:  
pobreza infantil

Entidades Locais e representantes do Terceiro Sector son 
convocados para a implementación dun proxecto piloto 
en Galicia que contará con máis de 10 millóns de euros do 
Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. 

A Federación Galega de 
Municipios e Provincias 
participou no encontro 
convocado pola Xunta 
de Galicia para recadar 
achegas e impulsar o sector 
na nosa comunidade 

O pasado 2 de febreiro celebrouse 
na Cidade da Cultura un encontro dos 
representantes de institucións e admi-
nistracións públicas con competencias 
en xestión cultural e do propio sector. 
O obxectivo: determinar o conxunto de 
proxectos estratéxicos que Galicia estea 
en disposición de desenvolver neste 
ámbito e que poidan optar a recibir 
financiamento de fondos europeos. A 

información e documentación recadada 
pola Fegamp, representada polos vicepre-
sidentes Secundino García e María Barral, 
trasladouse ás entidades locais de xeito 
que contribúan a acadar conxuntamente 
o fortalecemento da industria cultural e 
creativa galega, a súa dixitalización e 
actualización da rede de equipamentos, 
o pulo á creación e oferta cultural con 
especial desenvolvemento no medio 
rural, o fortalecemento da produción en 
lingua galega e a valorización do noso 
patrimonio. As achegas se canalizarán a 
través de oito grupos de traballo distri-
buídos en Audiovisual, Artes Escénicas, 
Libro, Música, Institucións culturais 
(bibliotecas, fundacións, arquivos e mu-
seos), Artes Visuais, Patrimonio Cultural 
e Lingua. 

A execución levará o deseño e prestación 
dun plan a medida para cada familia su-
xeito das axudas que se estruturan en 
torno a tres paquetes de servizos :

1. Apoio social, con actuacións en saú-
de e coidados (como a promoción de 
hábitos saudábeis ou o financiamento 
de necesidades como gafas ou trata-
mentos bucais), vivenda (axudas ao 
aluguer, mellora da economía domés-
tica), subministro enerxético, com-
petencias dixitais, responsabilidade 
dos proxenitores, acción comunitaria 
e cooperación. 

2. Paquete educativo con accións de 
reforzo escolar, acceso a actividades 
extraescolares ou axudas para mate-
rial entre outras.

3. Activación do emprego, tanto no 
ámbito laboral como en materia de 
conciliación. 

O proxecto, recollido nun convenio asi-
nado entre o Ministerio de Inclusión, 
Seguridade Social e Migracións e a Xunta 
de Galicia no marco do RD 938/2021, 
levará o seguimento de 1.700 familias 
vulnerables (preto dunhas 5.100 persoas) 
que teñan menores a cargo. 

Estes fogares terán a súa disposición un 
apoio social personalizado, cara a ache-
gar estabilidade e seguridade á familia 
do/da menor e apoiar o seu desenvolve-
mento escolar. 

O proxecto de execución inmediata 
estenderase ata xuño de 2023, princi-
palmente nas sete grandes cidades por 
concentrar a maior densidade de fogares 
vulnerables, se ben está previsto incluír 
familias do rural de todas as provincias.

Foro Proxectos 
culturais e fondos 
europeos



14. 
- - -

ACTUALIDADE  
NA REDE
- - -

A fenda dixital  
nos Concellos galegos

Moita da veciñanza dos nosos municipios vese superada diante 
dos trámites electrónicos que están a suplir aos presenciais 
como forma de relacionarse coa Administración. Isto acontece 
tanto no eido estatal, como autonómico ou municipal. Algúns 
trámites incluso xa só poden ser realizados exclusivamente 
“online” provocando a desesperación de moita xente que non 
dispón de medios e/ou coñecemento para levalos a cabo e ten 
que acudir a familiares, coñecidos ou mesmo asesorías (co custo 
conseguinte neste último caso). Esta problemática non é cuestión 
de competencias ao respecto de quen ten que afrontala, senón que 
todas as Administracións teñen que traballar no tema, sendo os 
Concellos, como Administración máis próxima, os que mellor poden 
proporcionar un soporte presencial a que precisa esta axuda.

Cada vez máis habituais, mesmo 
obrigatorios... os trámites 
dixitais tanto son útiles como 
poden deixar desprotexida á 
poboación máis vulnerable e ese 
problema é real e non menor.

O primeiro proceso social histórico trans-
formador aconteceu entre 1769 e 1830, 
cando se deu o paso da produción manual 
á mecanizada. Posteriormente, sobre 
1850, veu o segundo: a introdución da 
electricidade, o que amplificou a fabri-
cación en masa. Dende esa fervenza de 
grandes logros, tivemos que agardar ate 
mediados do século XX para a chegada 
do terceiro: a electrónica, as tecnoloxías 
da información e as telecomunicacións. 
Nesta terceira onda chegou tamén inter-
net e agora as tecnoloxías de intelixencia 
artificial asociadas aos macro datos traen 
unha cuarta revolución que xa está trans-
formando a sociedade actual. 

Esta transformación dixital segue un 
proceso vertixinosamente perturbador, 
exponencial fronte a lineal e, como as 
outras, afectará -xa afecta- a enormes 
grupos de poboación que non teñen as 
capacidades e medios para afrontala. 
Tratamos hoxe un dos aspectos nega-
tivos que hai que afrontar e dende as 
Administracións temos a grande res-
ponsabilidade de tomar medidas nesa 
dirección. Estamos diante da fenda 
dixital que afecta enormemente a moi-
ta da nosa veciñanza en, cando menos, 
dous aspectos fundamentais: as súas 
relacións coas entidades bancarias e a 
súas relacións coa Administración. Se 
o avance da transformación era impa-
rable, a pandemia que aínda estamos 

a deixar atrás a acelerou de xeito moi 
considerable, servindo de desculpa ás 
entidades bancarias e tamén ás dis-
tintas Administracións, para substituír 
considerablemente o trato presencial 
e persoal por uns trámites e contacto 
dixital para os que non están nin van 
estar preparados grandes sectores das 
nosas veciñas e veciños.

O sector bancario aproveitou para impul-
sar unha política de peche de oficinas, 
con limitacións do horario de atención 
persoal, comisións cuestionábeis para 
paliar a baixada de tipos de interese 
e redirixir todo tipo de trámites á vía 
dixital. É incuestionable que moita xen-
te preparada atopa grandes facilidades 
e comodidades nos trámites dixitais, 
máis a fenda dixital fai que outras, sen 
o coñecemento necesario e/ou sen os 
medios precisos, incluída a cobertura, 
atopen unha barreira infranqueable. A 
fenda dixital expulsa ao 90% dos maio-
res galegos e galegas da banca “online”; 
só unhas 27.300 persoas de máis de 75 
anos empregan a tecnoloxía para trámi-
tes financeiros, números que se agravan 
moitísimo máis en Concellos sen oficinas, 
por non dicir que, segundo datos do INE, 
a porcentaxe dos galegos e galegas de 16 
a 74 anos que usou a banca electrónica 
en 2021 non chega ao 68%.

Por outra banda as propias Administracións 
derivan, así mesmo, moitos dos seus 

trámites a procedementos dixitais de xei-
to exclusivo, deixando consecuentemente 
indefensa a moita da cidadanía e empre-
sas que teñen que acudir a asesorías, co 
custo económico consecuente, ou a fami-
liares ou amigos con coñecementos, se os 
teñen. E enganariámonos se pensaramos 
que o problema é exclusivo do tramo de 
poboación de maior idade xa que moita 
xente nova, tremendamente experta en 
redes sociais e manexo de todo tipo de 
trebellos electrónicos, é absolutamente 
ignorante do que é un certificado elec-
trónico sendo totalmente inoperante nos 
trámites precisos para relacionarse coa 
Administración para pedir subvencións, 
por exemplo para a obtención do carné 
de conducir ou calquera outro trámite. 
Hai xente desesperada para a que todos 
estes trámites administrativos sóanlle 
a chino e ven moitas dificultades para 

Raúl Fernández Iglesias 
Técnico da Fegamp
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obter unha cita presencial ou comuni-
carse telefonicamente con máquinas. 
Ferramentas electrónicas imprescindibles 
para identificarse axeitadamente diante 
da Administración coma o certificado 
dixital ou a Chave 365 son a estas alturas 
moi descoñecidas, con grandes sectores 
da poboación que ou non saben que son, 
ou ignoran como obtelos e moito máis 
como utilizalos e/ou renovalos. 

O pago de taxas e impostos municipais, 
a presentación e confección da declara-
ción da renda, as xestións censuais de 
todo tipo, a tramitación de denuncias, a 
solicitude de citas médicas, a consulta da 
medicación, análises, vacinación, certifi-
cados médicos, as consultas ao catastro, 
as verificacións diante a Seguridade 
Social, entre outros moitos trámites su-
poñen un muro para moita xente, cunha 

FONTE / Fegamp en INE (ETH) 2020
BASE / ETH Persoas de 16 a 74 anos
ELABORACIÓN / OSIMGA

COMPETENCIAS DIXITAIS 
DA POBOACIÓN GALEGA
% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos

Básicas

16,8%

Avanzadas

35,3%

Baixa

33,4%

Ningunha

2,0%

Non
avaliables

12,6%

burocracia dixital ás veces peor que a do 
papel. O “volva vostede mañá” de Larra 
está de plena actualidade cos habituais 
“ténteo outra vez” co certificado dixital. 
Por non falar das fallas de cobertura no 
rural ou a lentitude das comunicacións 
que fan desesperantes os trámites como 
sofren os Concellos nos trámites de ac-
ceso a subvencións por orde de chegada, 
máxime cando requiren subir documentos 
de determinado “peso” dixital.

Aceptación entre os internautas

Segundo o Observatorio Nacional de 
Tecnoloxía e Sociedade (ONTSI), dependen-
te do ministerio de Asuntos Económicos e 
Transformación Dixital, a implantación e 
dispoñibilidade das diferentes opcións de 
identificación dixital son ben ou moi ben 
valoradas polo 65% dos internautas, cunha 
fronte crítica do 11%, estatísticas que se 
repiten cando se lles pregunta pola súa 
confianza nestes sistemas. 

A popularidade baixa no caso das canles 
dixitais da atención cidadá, empregadas 
só por unha terceira parte de poboación 
(34%), un fenómeno que se produce 

mesmo naquelas idades máis familiari-
zadas con estes trámites e de feito a 
porcentaxe de uso nas persoas entre 25 
e 34 anos é de tan só un 38%.

Porén, respecto aos trámites telemáticos 
coa Administración pública, a meirande 
parte da cidadanía (68%) realizou xes-
tións a través desa vía e case na mesma 
proporción considera moi ou bastante 
positivo poder facelo de forma online, 
recibindo unha puntuación media nota-
ble con case un 8.

O 57% dos enquisados amosan moito ou 
bastante interese na unificación da caixa 
do correo na Administración pública para 
poder consultar as comunicacións, nou-
tro 15% da poboación esta medida non 
lle inqueda.

Capacitación dos 
galegos e galegas

O último estudo do OSIMGA sobre as 
competencias dixitais en Galicia sinala 
que en ningunha categoría sociodemo-
gráfica as habilidades básicas superan o 

FONTE / INE (ETH) 2020 + FUROSTAT 2019
BASE / Persoas de 16 a 74 anos
Nota. Ingresos referidos a “ingresos mensuais netos no fogar”

COMPETENCIAS DIXITAIS 
SEGUNDO CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS PRINCIPAIS
% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos

Ningunha

Baixa

Básicas

Avanzadas
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FONTE / INE (ETH) 2019-2020 BASE / Persoas de 16 a 74 anos

COMPETENCIAS DIXITAIS DA POBOACIÓN 
GALEGA EVOLUCIÓN AÑO 2019-2020
% sobre o total de persoas de 16 a 74 anos

O peche da fenda

É unha obviedade que en todo isto cómpre 
lembrar que o uso e capacitación nestas 
tecnoloxías está directamente determi-
nado pola dispoñibilidade tecnolóxica 
tanto no que aos dispositivos como a 
unha axeitada conexión á rede se refire.

Os Concellos teñen a obriga moral de ir no 
auxilio de toda esa xente con dificultades 
xeradas pola fenda dixital -incluídos os 
fallos de cobertura- e poñer os medios 
precisos para atendela. A creación de au-
las CeMIT ou de oficinas ou unidades de 
apoio dixital cunha atención conveniente 
son de gran utilidade para formar e axudar 
en todos estes trámites telemáticos a toda 
a xente superada polas circunstancias, 
asistencia que debe incluír formación 
para non ser vítima dos ciberdelincuentes. 

A demanda é visible: actualmente a Rede 
CeMIT está composta por 97 aulas en 91 
Concellos. Contan con máis de 104.000 
usuarios e usarias, dos cales o 59% son 
mulleres. Destaca o seu uso maioritario 
por parte de persoas entre 45 e 54 anos 
(22,7%) pero o grupo de 55 anos en 
adiante incrementou un 31% e xa su-
poñen o 27,5% dos usuarios e usuarias 
(Datos da AMTEGA 2021) . Dende a súa 
posta en marcha en 2011 leva impartidas 
máis de 450.000 horas de formación, e 
para este ano están previstas 35.000. 
A súa actividade contribuíu en gran 
medida a que, segundo o INE, o uso da 
internet en Galicia pasara do 47% en 
2010 ao 87,1% en 2021.

Cómpre que a Rede CeMIT chegara a todos 
os Concellos servindo de referencia tanto 
para formación como para axuda dixital, 
ou mesmo como lugar de traballo. Neste 
ano agardase que haxa unha ampliación 
da Rede con 30 aulas máis, sendo unha 

oportunidade para aqueles Concellos que 
agora non dispoñen dela. Ademais incor-
porarán novas tecnoloxías, como impreso-
ras 3D ou lentes de realidade virtual, coas 
que a veciñanza poderá experimentar e 
aprender a súa utilización.

FONTE / OSIMGA + IGE 2020

FOGARES CON 
INTERNET 
CONTRATADO
Ano 2020

FOGARES CON 
ORDENADOR
Ano 2020

55% - 65%

65% - 75%

75% - 85%

80% - 85%

85% - 90%

90% - 95%

Comarcas

33% da poboación, prevalecendo entre 
as persoas maiores de 55 anos, inactivas 
(parados, labores do fogar, pensionistas, 
etc) e os que teñen estudos inferiores á 
Educación Secundaria. 

Como cabía esperar, o perfil da cidada-
nía sen ningunha competencia dixital é 
maiores de 55 anos cun nivel de estudos 
baixo (ata educación primaria), mentres 
que as competencias avanzadas están 
máis estendidas entre persoas de 16 
a 24 anos, estudantes e residentes en 
Concellos de máis de 20 mil habitantes.

+21,7%
no último ano
en nivel avanzado

Non avaliables

Ningunha

Baixa

Básicas

Avanzadas

Ano 2020Ano 2019

29,0% 35,3%

16,8%

33,4%

2,0%
12,6%

21,4%

31,1%

2,4%

16,0%

+21,7%

-21,5%

-16,7%

-21,3%

+7,4%
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Xornada coloquio 
de colaboración coa 
Valedora do Pobo

A formación 
universitaria mira 
para os Concellos

As instalacións da Fegamp aloxaron o primeiro encontro de 
alcaldes e alcaldesas e técnicos para unha posta en común. 
O intercambio de visións e informacións situou as cuestións 
urbanísticas e a fenda dixital como prioridades a traballar.

A adecuación dos programas 
educativos ás necesidades 
do mundo laboral fai que a 
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC) procure 
complementar a formación 
teórica con prácticas nas 
Entidades Locais.

O 18 de marzo, Concellos e Valedora do 
Pobo puñan en común os procedementos 
e condicionantes no desenvolvemento 
das súas respectivas competencias e de-
tectaban os principais puntos de mellora 
no servizo á cidadanía.

No seo dun coloquio organizado pola 
Fegamp e a Alta Comisionada para a de-
fensa dos dereitos dos galegos e galegas, 
destacáronse dificultades relacionadas 
co eido urbanístico, como as vivendas 
baleiras ou ocupacións do espazo públi-
co, a limpeza de fincas, as formas de 

relación da cidadanía coa administración 
e os problemas vinculados ás novas tec-
noloxías como a falla de conectividade 
ou redes sociais.

Este encontro forma parte das iniciativas 
acordadas no convenio para estreitar a 
colaboración entre as administracións 
locais e a Valedora do Pobo. Tanto o 
vicepresidente da Federación, Alfonso 
Villares, como a Valedora, Mª Dolores 
Fernández, destacaban a participación 
e bidireccionalidad do encontro, partici-
pado presencial ou telemáticamente por 

medio centenar de alcaldes e alcaldesas 
e os técnicos da institución autonómica. 

As conclusións desta primeira xuntanza 
servirán para mellorar protocolos de 
actuación e abrir novas vías de traballo.

Ademais deste tipo de accións, o devan-
dito convenio contempla o intercambio 
de información como resolucións, me-
morias, etc e outra serie de actuacións 
dirixidas a acadar para a cidadanía a 
máxima efectividade e transparencia na 
defensa do seu benestar e interese.

Fegamp e USC asinan un convenio marco 
para a realización de prácticas académi-
cas externas do alumnado nos Concellos 
e Deputacións Provinciais galegas, así 
como para achegar os seus expertos para 
aquela parte da docencia teórico-prácti-
ca especializada que se precisara.

As prácticas poderán ser:

 > Curriculares, contempladas 
nos plans de estudo.

 > Prácticas conducentes á elabora-
ción dos Traballos fin de grao / 
Traballos fin de máster, segundo 
se contempla nos plans de estudo 
e demais normativa de aplicación.

 > Extracurriculares, ou 
complementarias.

Cara a favorecer a integración, a realiza-
ción efectiva das prácticas convocadas 
poderá exceder o periodo ordinario do 
curso académico con límite até o 30 de 
setembro do curso seguinte.

Con este convenio marco preténdese 
enmarcar a cooperación educativa na 
que se delimiten as garantías recíprocas 
do alumnado e a entidade colaborado-
ra no desenvolvemento do período de 
prácticas. Os Concellos e Deputacións 
Provinciais que desexen colaborar deben 
subscribir o documento de adhesión que 
figura no Anexo I do convenio e traslada-
rán a súa oferta de prazas e os méritos 
a valorar na selección do alumnado. A 
relación destas persoas en formación 
coas entidades colaboradoras non terá 
en ningún caso carácter laboral e polo 
tanto non se poderá acoller a ningun-
ha modalidade contractual prevista no 
Estatuto dos Traballadores nin se poderá 
formalizar ningún contrato de traballo 
entre ambas partes. As actividades es-
tarán sempre orientadas á aprendizaxe 
práctica titorizada e estarán cubertas 
polo seguro escolar.

www.fegamp.gal
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O Día Internacional da Muller conmemora cada 8 de marzo a loita das mulleres 
pola súa participación na sociedade e o seu desenvolvemento íntegro como 
persoas, en igualdade co home. Unha causa defendida e impulsada pola 
Fegamp durante todo o ano co máis firme apoio das entidades locais.

A superación da crise sanitaria, económi-
ca e social que vén de socavar os alicerces 
do mundo, ten que pór o foco na figura 
da muller e pasar necesariamente polo 
seu reforzamento. O progreso é incompa-
tible coa inxustiza e a mediocridade que 
presiden a discriminación por razóns de 
xénero. A valía e dignidade da muller son 
incuestionables e non poden continuar 
-baixo ningún pretexto- ameazadas, min-
guadas nin tan sequera infravaloradas. 
Ademais de absolutamente irracional 
e inxusto, este comportamento lastra 
o desenvolvemento da humanidade en 
todos os eidos.

O proceso de rexeneración que estamos a 
emprender debe ser o fin desta histórica 
conta pendente para calquera sociedade 
que se considere civilizada. É o momento 
de forxar xeracións de igualdade real e 
intrínseca, cuxas xentes non poidan se-
quera imaxinar outro modelo e repudien 
instintivamente calquera forma de discri-
minación ou ataque ás persoas, incluída 
a que se exerce sobre as mulleres. Para 
iso todos os cambios, decisións e accións 
que se están a dar nestes tempos deben 
facerse dende a perspectiva de xénero: 
mesma consideración, mesmo trato, mes-
mas oportunidades, mesmas obrigas... 

Os Concellos somos a Administración da 
cidadanía, a que lle xera maior confianza. 
Temos un papel relevante na construción 
social en igualdade ao sermos quen ten 
máis capacidade para chegar aos cora-
zóns e ás conciencias, cimentos estes 
máis determinantes no comportamento.

Neste contexto, as entidades locais ga-
legas proclamamos a igualdade de todas 
as persoas independentemente do seu 
sexo, reiteramos o noso compromiso coa 
defensa dos dereitos das mulleres e co 
obxectivo de que ocupen o lugar que lles 
corresponde (o mesmo que os homes). 

Por iso, reunidas baixo esta declaración 
da Fegamp:

 > Instamos a todos os organismos e 
entidades públicas e privadas, axen-
tes sociais, sectores produtivos e á 
sociedade en xeral a subscribir esta 
declaración e aplicar os principios 
de igualdade de dereitos e respon-
sabilidades entre mulleres e homes.

 > Salientamos o inestimable e impres-
cindible valor da muller no desenvol-
vemento das persoas, da xeración de 
riqueza e do progreso da humanidade, 
e instamos á súa visibilidade. 

 > Denunciamos a inxustiza da des-
igualdade que persiste ata o de 
agora na sociedade que pon ás 
mulleres en situación de vulnerabi-
lidade en múltiples eidos da vida, 
especialmente no laboral, no que 
sufriron un gran retroceso por mor 
da pandemia. Comprometémonos a 
empregarnos activamente e a fondo 
para a súa corrección.

 > Manifestamos o noso compromiso 
por aplicar todas as medidas posi-
bles no seo das nosas organizacións 
e nos nosos ámbitos de influencia.

 > Reclamamos a dotación apropiada 
para tal fin segundo as competencias 
contempladas na Lei Reguladora de 
Bases do Réxime local.

 > Sinalamos a obrigatoriedade de 
coordinar e sumar as máximas si-
nerxías posibles na busca da igual-
dade, aumentar esforzos e medios 
e dar prioridade a este obxectivo. 
Comprometémonos a aportar e 
impulsar este proceder dentro das 
nosas posibilidades.

#concellosgalegos, rexeneración en igualdade

18. 
- - -

O FALADOIRO
- - -
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Se ben non é preceptivo, a aprobación 
unánime do Plan Local de Igualdade 
(PLI) polo Pleno municipal é desexable 
estratexicamente, porque facilitará a 
implicación de todas as áreas municipais. 

Nese acordo xoga un papel fundamental 
a conciencia por parte dos responsables 
públicos do seu deber na materia, xa que 
de acordo á Ley 3/2007 para a Igualdade 
Efectiva entre Mulleres e Homes e ao 
Estatuto Básico do Empregado nas 
Administracións Públicas no seu texto 
refundido RD 5/2015, as entidades locais 
teñen a obriga de actuar para defender o 
principio constitucional de igualdade tan-
to no seo interno da Administración local 
como entre a súa cidadanía, de feito a san-
ción por incumprimento moi grave nesta 
materia se achega aos 200.000 euros.

A sensibilización portas a dentro é fun-
damental: a planificación municipal sen 
enfoque de xénero por exemplo no uso 
do transporte, pode resultar ineficiente 
e, o máis grave, contribuír a perpetuar 
a desigualdade.

Sobreentendido o compromiso da corpo-
ración e a participación transversal de 
todas as consellerías, departamentos e 
servizos delas dependentes, o éxito do 
plan de igualdade nun municipio esixe 
contar cos axentes sociais, asociacións 
locais, empresarios, sociedade civil, etc. 

Plans Locais de 
Igualdade para  
a cidadanía

Como facer a radiografía social 
do Concello? Quen debe facer 
que? Por que non se acadan 
os obxectivos? Cando deixa 
de ser válido un plan?... Os 
pasos a seguir na elaboración 
da estratexia para fomentar 
a igualdade nun municipio 
son similares aos do Plan de 
Igualdade interno do Concello, 
as maiores diferencias 
están na complexidade; 
principalmente na diagnose e na 
transversalidade.

Creación comisión igualdade

FASES DUN PLAN DE IGUALDADE MUNICIPAL

Integrantes, funcións, axenda de reunións...

Fontes (primarias, 
secundarias.) + técnicas

Obxectivos, liñas de
actuación, accións,
indicadores, medios
cronograma

Difusión + subcomisións 
+ provisión recursos 
(sectoriais e de 
seguimento)

SEGUIMENTO
DIAGNOSE

PLAN DE ACCIÓN

APROBACIÓN

Memoria + avaliación

IMPLANTACIÓN

COMPROMISO DA CORPORACIÓN

en todas as súas fases, porque o plan é 
un documento vivo que debe adaptarse 
á realidade do momento. 

O compromiso debe aspirar ao máximo e 
por tanto contemplar:

 > Enfoque con perspectiva de xénero 
en todas as políticas locais.

 > Fomento da integración social e 
laboral das mulleres, facilidades ao 
seu emprendemento e voz en órga-
nos de decisión.

 > Medidas de conciliación.
 > Desenvolvemento das políticas 

educativas e culturais en clave de 
igualdade.

 > Protección e prevención da discrimi-
nación e vulnerabilidades.

 > Loita contra o acoso e calquera tipo 
de violencia de xénero.

 > Políticas de empoderamento da 
muller.

Do mesmo xeito que no plan do Concello 
a comisión encargada da súa elaboración 
debe estar integrada polo Goberno e 
representantes sindicais da corporación 
local, a elaboración do PLI require un 
proceso participado polos técnicos das 
distintas áreas do Concello e por axentes 
do tecido local que acheguen a opinión e 
ideas dos que alí viven e vivirán. Ademais 
dos integrantes, na constitución deste ór-
gano convén sinalar as funcións de cada 
un dos membros, axenda de reunións e 
detallar o máis posible calquera aspecto 
relacionado co modo de funcionamento.
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FASES DO PLAN

Fontes Primarias Secundarias

Mulleres e homes 
do territorio

Mulleres e homes do territorio.

Persoas con responsabilidade técnica ou política no concello.

Organizacións sociais locais (asociacións e colectivos especialmen-
te de mulleres pero tamén de xóvenes, veciñais, culturais, etc).

Centros educativos, sociais e de saúde.

Oficinas de emprego locais/rexionais.

Organizacións empresariais/gremiais.

Técnicos de organizacións de desenvolvemento local.

Facultades/universidades da zona.

Periódicos locais, boletíns muni-
cipais ou provinciais, programas 
de radio, webs institucionais, 
memorias de actividade.

Prensa especializada, mapas, 
libros, teses doctorais, informes 
e documentos institucionais 
e outras organizacións.

Técnicas Observación estruturada.

Entrevistas persoais/grupais.

Enquisas.

Consulta e análise

Táboa resumo (Guía para Elaborar Plans Locais de Igualdade do Instituto da Muller e a FEMP)

Diagnose

Este paso é tan importante que se reco-
menda constituír un equipo técnico ad 
hoc, con recursos e programa de traballo 
propios. É imprescindible e fundamental 
unha boa detección das discriminacións 
ou desigualdades na localidade ou 
comarca, porque a tintura varía moito 
dun contexto rural a un urbano, dunhas 
idades a outras, duns niveis de formación 
a outros. Esta análise debe incluír outros 
factores que forman parte da realidade 
e determinarán os cambios acadados 

como son, entre outros, o pensamento 
das persoas ao respecto da situación de 
desigualdade, as súas expectativas e a 
predisposición para contribuír na defensa 
dos dereitos das mulleres. A recadación 
de información pode e debe ser variada, 
incluíndo fontes directas a través de en-
trevistas, enquisas e sondaxe a grupos 
de opinión, fontes secundarias (informes 
e estudos previos doutras institucións/
entidades) e análises de datos, recomen-
dándose incluír unha abordaxe DAFO. 

Debido a que a labor de investigación 
e recollida de datos pode non ter fin, 
se debe cribar e acoutar en función da 
accesibilidade aos mesmos e ao valor da 
súa achega. 

A diagnose debe aportar unha fotografía 
da situación en materia de igualdade, a 
posición das mulleres, causas, necesi-
dades, mecanismos de discriminación, 
roles e actitudes da poboación a estudo, 
características territoriais e institucio-
nais e recursos existentes.

Plan de acción

O deseño do plan debe dar solución a 
todos os conflitos e necesidades identi-
ficados na diagnose, establecendo unha 
xerarquía en función da importancia, os 
medios e a viabilidade entre outras, xa 
que algúns problemas poden escapar ás 
competencias municipais.

En función destas prioridades se fixan os 
obxectivos, coas súas correspondentes es-
tratexias, accións, recursos, metodoloxías, 
indicadores, calendario e previsións de re-
sultados. Non se pode perder de vista que 
o obxectivo último dun Plan de Igualdade 
é acadar cambios e estes teñen que ser 
verificables e cuantificables. A folla de ruta 
debe trazar tamén o horizonte de aplica-
ción, seguimento e avaliación.

Aprobación e aplicación

O Plan Local de Igualdade debe contar 
co máximo consenso, é dicir, co apoio de 
todas as formacións políticas con repre-
sentación na corporación. O proceso de 
exposición e achegas facilita que todos 
os partidos políticos poidan identificarse 
coa estratexia e defenda e procure a súa 
implantación. Levar a cabo dende o pri-
meiro momento un labor de información e 
reflexión conxunto é construtivo, sen es-
quecer que a sensibilización e mobilización 
debe empezar polo propio ecosistema da 
Administración pública. O voto a favor leva 
intrínseco un compromiso para facer todo o 
posible para que o Plan sexa un éxito e iso 
se traduce e ten un gran valor en termos 
de colaboración durante todo o proceso.

Por outra banda, a posta en práctica do 
plan será tanto máis doada canto máis 
detallado e concreto sexa o documento: 
precisión na encomenda das accións, dos 
equipos a levalas a cabo, dos recursos... 
minimizar a incerteza ou os imprevistos 
e mesmo ter contempladas posibles 
obstáculos ou contratempos facilitará o 
desenvolvemento e aportará solidez ao 
proxecto. Preferiblemente, a comisión 
específica de seguimento debe estar con-
formada cando o Plan se poña en marcha 
e, como a comisión de elaboración, debe 
contar con todos os axentes: técnicos do 
Concellos, axentes sociais e asociacións 
dos destinatarios.
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Preguntas frecuentes

Seguimento e avaliación 

Cómpre ter claro que calquera Plan de 
Igualdade é flexible e dinámico, é dicir, 
se pode e debe modificar para adaptalo 
á realidade. Monitorizar o proceso é fun-
damental para ver a evolución, detectar 
desviacións respecto ao planificado 
e decidir se é preciso aplicar medidas 

correctoras. O equipo encargado do se-
guimento ten que ter claro cando deben 
facer as valoracións, sobre que e de que 
maneira. Contar con memorias de activi-
dade é unha materia prima inestimable 
para esta comisión. Ademais das avalia-
cións intermedias e final que engaden 

ao grao de cumprimento de obxectivos 
unha valoración sobre o rendemento e 
discorrer na aplicación do plan, pasado 
un tempo prudencial convén facer unha 
avaliación do seu impacto e ver os logros 
que perduran no tempo, efectos impre-
vistos e penetración do plan.

Cal debe ser a duración dun Plan Local de Igualdade? 

Non hai unha resposta universal a esta cuestión. Os plans acostuman a pro-
gramarse para dous ou catro anos, pero todo depende do punto de partida e 
da capacidade de progreso do propio plan.

Hai algunha frecuencia de seguimento axeitada?

A frecuencia idónea para cada plan depende das posibilidades do mesmo, da 
idoneidade, da eficacia acadada, da viabilidade e do propio discorrer do plan, 
xa que en determinados puntos pode requirir axustes e novos seguimentos. 

Que difusión debe ter o plan?

Se ben a información sobre a estratexia municipal debe ser pública, a difu-
sión pode incidir máis sobre determinados elementos como os obxectivos, 
liñas de actuación, logros... Téñase en conta que calquera difusión axuda 
á sensibilización, por iso sería recomendable que o PLI inclúa un plan de 
comunicación propio.

Que diferencia hai entre seguimento e avaliación?

Se ben ambas serven para tomar decisións, no caso do seguimento estas 
supoñen axustes para reconducir as actuacións cara aos obxectivos, mentres 
que no caso das avaliacións se poden reconsiderar os obxectivos. De feito, 
unha avaliación que determine que os obxectivos non son alcanzables ou 
prevea unha modificación substancial dun PLI pode implicar a elaboración 
dun novo plan.

A Fegamp recomenda a consulta 
da Guía para Elaborar Planes 
Locales de Igualdad elaborada 
polo Instituto da Muller e 
a Federación Española de 
Municipios y Provincias.
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Andaina Pro 
Saúde Mental

Historicamente agachados, os 
problemas mentais forman parte 
das persoas do mesmo xeito que 
a diabetes ou calquera outra 
patoloxía. Afectados e afectadas, 
familiares e profesionais da zona 
de Ordes crearon esta asociación 
que presta apoio especializado 
no rural de Santiago de 
Compostela. A súa labor inclúe 
un programa especial para 
combater o suicidio, un risco no 
que calquera pode caer.

enfermidades mentais no día a día. E é 
moi importante saber que as enfermida-
des mentais poden tratarse para que as 
persoas que as teñen poidan recuperarse 
ou mellorar considerablemente a súa ca-
lidade de vida. 

En 2010, xurdiu Andaina Pro Saúde 
Mental (PSM), unha organización sen 
ánimo de lucro na que persoas con estes 
problemas, familiares e achegados coa 
axuda de profesionais especializados, 
procuran mellorar a calidade de vida dos 
afectados e afectadas e defender os seus 
dereitos, fomentando a súa autonomía e 
desenvolvemento. 

Con tal fin ofrecen labores de:

 > Información e Asesoramento: 
Proporcionan ás persoas con pro-
blemas de saúde mental e ás súas 
familias información específica 
sobre saúde mental, así como ase-
soramento na toma de decisións. O 
coñecemento sobre a enfermidade 
aporta ferramentas para afrontala, 
mellorando así a convivencia e a 
relación coas persoas achegadas. 
En coordinación cos dispositivos 
de saúde mental da zona e cos 
servizos sociais de cada Concello, 
de ser preciso, tamén derivan aos 
usuarios e usuarias a outros recur-
sos, ademais de tramitar axudas e 
xestións administrativas diversas. 
Andaina Pro Saúde Mental con-
ta, igualmente, cunha Escola de 
Familias na que se realizan encon-
tros e actividades formativas.

 > Talleres de rehabilitación psicoso-
cial: favorecen así a recuperación 
funcional nas tarefas da vida diaria. 
Trabállase nos eidos social, laboral, 
psicolóxico e de saúde, fomentando 

a autonomía destas persoas de cara 
á súa integración social e laboral. 
Organizan obradoiros de arte, co-
ciña, radio, horta, igualdade, 
habilidades sociais, rehabilitación 
cognitiva, educación para a saúde, 
deporte e informática. 

 > Atención a domicilio no ámbito 
rural: Para aquelas persoas con 
enfermidade mental crónica de 
longa duración que se atopan en 
situacións de alta conflitividade 
familiar, elevado nivel de depen-
dencia e pouca conciencia da 
enfermidade, ofrecemos apoio e 
atención no fogar. 

A intervención que se realiza é individua-
lizada e adaptada á situación particular 
de cada persoa, identificando previa-
mente as súas necesidades e deseñando 

Non é nada excepcional: unha de cada 
catro persoas sufrirá un problema de saú-
de mental ao longo da súa vida (dato da 
Organización Mundial da Saúde). Aquí e 
agora, máis de 50.000 galegos e galegas 
teñen recoñecida unha discapacidade por 
este motivo. E que falar de enfermidades 
mentais é falar de trastornos do ánimo 
(trastorno bipolar, depresión), trastornos 
de ansiedade (trastorno obsesivo-com-
pulsivo, fobias), trastornos relacionados 
con substancias, trastornos psicóticos 
(esquizofrenia), trastornos da persona-
lidade, trastornos alimenticios, etc. Por 
tanto, cando unha persoa ten un pro-
blema de saúde mental, prodúcese unha 
alteración que afecta a determinados 
procesos como a emoción, a motivación, 
a cognición, a conciencia, a conduta, a 
percepción, a aprendizaxe e a linguaxe. 
Isto xera malestar na persoa e dificulta 
a súa adaptación ao ámbito cultural e 
social no que vive.

Se ben os estigmas van caendo, cómpre 
moita información e concienciación 
tanto entre os dirixentes que deseñan 
as políticas que gobernan a nosa con-
vivencia, como entre a sociedade para 
acadar a normalización e integración das 
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MITOS E REALIDADE
SOBRE O SUICIDIO

"Deulle unha
venada/arroutada"

REALIDADE

Habitualmente as persoas van
madurando a idea no tempo e
dan sinais da súa intención a
través do que din ou do que fan.

Dicilo pode ser unha petición de
apoio para aliviar o sufrimento
que non consigue aliviar só.

"O que o di non o fai"

MiTO

"É unha chamada de
atención"

É máis ben unha chamada de
auxilio.
A autolesión é unha forma de
tentar aliviar o sufrimento. 

"Falar do suicidio pode
incitar a cometelo"

Falar axuda a calmar, pedir
axuda,  ver outros puntos de vista
e dar tempo antes de tomar unha
decisión.

"Os que se suicidan son
egoístas/cobardes/
valentes"

Non son características da
persoa as que a levan ao
suicidio, senon o sufrimento
insoportable.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DO SUICIDIO NA
COMARCA DE ORDES

CENTRO DE REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL  E LABORAL DE DODRO

Lugar de Vigo, 138 (A Paxareira)
15981 Dodro (A Coruña)
981 802 078 / 650 270 878

Os programas e servizos que ofrecemos
son:

•Información e Asesoramento
•Atención psicolóxica
•Rehabilitación psicosocial
•Atención domiciliaria
•Visitas domiciliarias
•Acompañamentos
•Xestión de recursos
•Transporte
•Respiros familiares
•Escola de familias
•Servizo de promoción da autonomía
•Igualdade

www.andainapsm.org
ANDAINA PRO SAÚDE MENTAL nace no 
ano 2010 para atender dun xeito
integral ás persoas con enfermidade
mental e ás súas familias nas comarcas 
rurais da Áres Sanitaria de Santiago de 
Compostela

CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO EN 
DODRO (A PAXAREIRA)

Os CEE teñen como finalidade a inserción
laboral e social das persoas con
discapacidade.
No CEE de Andaina elaboramos sidra,
zumes e conservas de calidade a base de
mazás e arandos

Podes mercar os noso produtos na web

“ A inserción social e laboral como 
obxectivo”

CENTRO DE REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL E LABORAL DE ORDES

Rúa Emilia Pardo Bazán, 14 Baixo
15680 Ordes (A Coruña)
981 076 405 / 698 149 915

Contacta con nós:

andainapsm@gmail.com

“Sempre en defensa dos intereses e
dereitos das persoas con enfermidade 

mental e das súas familias”

RECIBIMOS DONATIVOS: 

Conta bancaria CAIXABANK:
ES32 2100 4201 5222 0011 4645

Andaina Pro Saúde Mental

Luns Martes Mércores Xoves Venres Fin de 
semán

09:00-16:00
Atención ao 
público

09:00-14:00
Atención 
psicolóxica a 
domicilio

10:30-13:30
Radio Valga

09:00-16:00
Atención ao 
público

09:00-14:00
Atención 
psicolóxica a 
domicilio

11:00-13:00
Grupo de apoio

11:00-13:00
Obradoiro de 
igualdade

09:00-16:00
Atención ao 
público

09:00-14:30
Atención 
psicolóxica

09:00-16:00
Atención 
ao público

10:30-13:30
Obradoiro 
prelaboral
de 
elaboración 
de zumes e 
sidra 
natural

09:00-16:00
Atención 
ao público

10:30-13:30
Obradoiro
prelaboral

Ocio e tempo 
libre

Actividades 
socioculturais 
e deporte

Respiros 
familiares

Escola de 
familias

Luns Martes Mércores Xoves Venres Fin de 
semán

09:00-17:00
Atención ao 
público

10:30-13:30
Movemento e 
psicomotrici-
dade

Rehabilitación 
cognitiva

09:00-17:00
Atención ao 
público

10:30-13:30
Educación, 
saúde e 
deporte

17:00-19:30
Arteterapia

09:00-17:00
Atención ao 
público

10:30-13:30
Cociña

09:00-17:00
Atención 
ao público

09:00-14:00
Atención 
psicolóxica 
a domicilio

10:30-13:30
Obradoiro
de 
igualdade

09:00-15:00
Atención 
ao público

09:00-14:00
Atención 
psicolóxica 
a domicilio

10:00-11:00
Ioga

11:00-13:30
Grupo de 
apoio e 
habilidades 
sociais

Ocio e tempo 
libre

Actividades 
socioculturais 
e deporte

Respiros 
familiares

Escola de 
familias

un plan de traballo dende os eidos psi-
colóxico, social e sanitario. Trabállase 
tanto coas persoas con problemas de 
saúde mental como cos seus familiares, 
ofrecendo intervencións individuais e 
actividades grupais. A fin última deste 
servizo é lograr a integración destas 
persoas na comunidade da súa contorna.

Para levar a cabo a súa actividade e 
prestar os seus servizos, Andaina PSM 
conta con dous Centros de Rehabilitación 
Psicosocial e Laboral (C.R.P.L. de Ordes 
para atender á poboación de Ordes, 
Oroso, Mesía, Frades, Trazo, Cerceda 
e Tordoia, e C.R.P.L. de Dodro para os 
Concellos de Padrón, Rois, Dodro, Valga, 
Pontecesures e Rianxo). En 2017 abriron 
un Centro Especial de Emprego propio 
que se dedica á elaboración de bebidas 
fermentadas e zumes.

Programa contra o suicidio

As mortes por suicidio en Galicia na últi-
ma década roldan as 300 ao ano. Somos a 
segunda comunidade coa taxa máis alta 
despois de Asturias. 

En agosto de 2020 Andaina PSM activou 
nas comarcas de Ordes (zona con maior 
incidencia) e Ulla-Sar un programa 
integral para a mellora na detección 
e intervención cunha persoa en risco 
de suicidio. É unha iniciativa piloto 
para abordar este problema no ámbito 
comunitario, ofrecendo información á 
poboación xeral e formación a profe-
sionais de diversos ámbitos para lles 
dotar de ferramentas para a detección, 
a valoración e a intervención. Ao abeiro 
deste programa elabóranse materiais de 
apoio e realízanse sesións formativas e 
charlas en servizos sociais e centros de 
saúde dos diferentes municipios. Trátase 
de ofrecer formación específica para fa-
cilitar a detección de persoas e grupos 
vulnerables, tombar os mitos e o estigma 
asociados ao suicidio, dar a coñecer os 
factores de risco, identificar os sinais de 
alarma e ofrecer recomendacións sobre 
un acompañamento emocional axeitado, 
porque o suicidio non é un desexo de 
morrer, senón un acto co que buscan 
por fin a un sufrimento intenso. Coñecer 
dita realidade permite faltar, empatizar e 
axudar aos afectados e afectadas que se 
se senten con apoio poderán pedir axuda 
e buscar outras solucións. 

¿Precisas axuda?

¡EXISTIMOS!

FOLLA DE AFILIACIÓN
Nome e apelidos

DNI

Enderezo

Localidade

Nº conta bancaria

e-mail

Teléfono/s

Sinatura

C. Montes Veciñais
en Man Común

Balouta e Fontecova

C. Montes Veciñais
en Man Común
Cruz do Avelán

Protección de datos. Atendendo ao Regulamento UE 2016/679 do 27 de abril de 2016,
á Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro (LOPD) e ao Real Decreto 1720/2007,
ANDAINA PRO SAUDE MENTAL tratará os seus datos no seu sistema de información en
base a: Consentimento do tratamento asistencial: prestación dos servizos de asistencia,
de rehabilitación psicosocial- laboral, entre outros. Reclamacións e incidencias derivadas
da prestación asistencial e para manter o contacto por teléfono, fax, correo electrónico
ou ordinario. Consentimento de tratamento de datos por terceiros Acceso por terceiros.
Encargados de Tratamento aos que obriga a lei (xustificación, facturación, rexistros, etc.)
Outros profesionais, para levar a bo fin os servizos da asociación. Distintas
Administracións públicas que financien ou colaboren coa Asociación. Non se realizan
transferencias internacionais de datos persoais. Medidas de seguridade Ningún dos seus
empregados comunicarán os seus datos persoais a terceiros, salvo nos casos previstos na
lei. Cumprida a prestación, os datos persoais gardaranse, debidamente bloqueados,
segundo o que estableza a normativa sectorial vixente. Consentimento da imaxe:
Tomaranse imaxes de persoas identificadas e identificables (fotografías, vídeos e voz)
mediante distintos formatos para difusión da actividade, e poderán utilizarse para
incorporar en memorias e outras publicacións e reportaxes, web e redes sociais, medios
de publicidade que permitan acreditar a relación das actividades. Dereitos do/a
usuario/a: ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, portabilidade, supresión,
limitación e oposición do seu tratamento dirixíndose a andainapsm@gmail.com con
fotocopia do seu DNI. Poderá presentar unha reclamación ante a autoridade de control
en www.agpd.es
Consinto o tratamento da miña imaxe nos termos establecidos neste documento

SI NON



A pobreza pode chegar en forma dunha 
ou varias privacións das necesidades 
máis básicas como alimentos, a saúde, 
a educación, o acceso a auga e sanea-
mento entre outras, incluso a pesares de 
ter traballo. Esta realidade agrávase no 
rural, con índices tres veces máis altos 
que nas áreas urbanas. 

Detrás disto está o desemprego, a exclu-
sión social e a alta vulnerabilidade de 
determinadas poboacións, factores que 
poden ser o xermolo de tensións que so-
caven a estabilidade social e económica.

Con gran crueza na Asia Meridional e 
África Subsahariana, este problema 
tamén ten vítimas nos países desen-
voltos e de feito, nos países máis ricos 
do mundo hai 30 millóns de rapaces e 
rapazas que crecen na pobreza.

O máis inxustificable e que é un proble-
ma con solución posible real e mesmo 

cuantificada: 166.000 millóns de euros 
que, seica semella moito, non chega 
nin ao 1% dos ingresos conxuntos dese 
primeiro mundo.

Dentro das accións que todos e todas 
-poboación, científicos, institucións e 
traballadores e empresas- podemos le-
var a cabo, os gobernos poden e deben 
contribuír xerando un eido propicio para 
creación de emprego e oportunidades, 
con estratexias e políticas que fomenten 
a protección e crecemento económico dos 
máis desfavorecidos e reducir a pobreza.

Galicia
Os datos do último informe EAPN con-
firman a previsión de retroceso da ONU; 
tras un deterioro progresivo dende 2017, 
en Galicia, a renda media por persoa no 
ano 2020 foi de 11.469 €/ano, 823€ me-
nos que a media nacional, cun 25,7% da 
poboación en risco de pobreza e/ou ex-
clusión social, o que supón un aumento 

do 6,1% con respecto ao ano pasado. 
En termos absolutos, esta situación au-
mentou en 40.000 persoas e xa afecta a 
695.000 galegos e galegas.

A maioría dos indicadores nos sitúan ben 
respecto á media nacional agás a taxa de 
pobreza (22,1% da poboación); en 2020 
arredor dunha de cada cinco persoas en 
Galicia (597.000) vivían na pobreza, das 
cales máis da metade (312.000) eran 
mulleres. 

Detectáronse 69.000 novos casos de 
pobreza severa sen posibilidade de cu-
brir necesidades materiais, culturais ou 
sociais básicas nun grao minimamente 
aceptable, co que en 2020 a cifra de 
persoas vivindo nesa situación extrema 
ascendía a 253.000. Delas, 140.000 te-
ñen privacións materiais básicas como 
alimentos, facer fronte a pagos impre-
vistos ou ter na casa unha temperatura 
axeitada, entre outros.

24. 
- - -

A FONDO:  
ODS 1
- - -

Fin da pobreza

Nacións Unidas advirte sen miramentos: a crise da COVID-19 pon en risco décadas de 
progreso na loita contra a pobreza. O ritmo na redución deste problema está a amosar 
unha clara freada ata o punto de que a tendencia pode reverter e provocar un incremento 
que podería acadar o 8% en todo o mundo. Sería a primeira vez en 30 anos e un gran paso 
atrás na nosa Historia. E a isto, en Europa, cómpre engadir a crise da guerra da Ucraína. 

25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1
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>   A FONDO: ODS 1

PRIVACIÓN MATERIAL SEVERA 2020

Ítems Nacional Galicia

Non pode permitirse ir de vacacións 
ao menos 1 sem/ano

34,5% 37,4%

Non pode permitirse unha comida de 
carne, polo ou peixe cada dous días

5,4% 14,9%

Non pode permitirse manter a vivenda 
cunha temperatura axeitada

10,9% 9,6%

Non ten capacidade para enfrontar 
gastos imprevistos

35,4% 28,1%

Retrasos nos pagos de gastos de vivenda principal 
e facturas aprazadas nos últimos 12 meses

13,5% 8,5%

Non pode permitirse ten un automóbil 4,9% 1,3%

Non pode permitirse ter un ordenador persoal 6,5% 5,0%

Galicia presenta valores inferiores á 
media nacional en 4 dos 7 ítems. Porén, 
o informe salienta que a porcentaxe de 
galegos e galegas que non poden per-
mitirse unha comida de carne, polo ou 
peixe cada dous días case triplica á do 
conxunto do territorio.

Chaman a atención así mesmo sobre a 
feminización da pobreza (aumento de 
2,3 puntos porcentuais fronte a subida 
do 1,8 puntos no caso dos homes) e a 
especial vulnerabilidade da poboación 
pensionista, dato importante nunha 
comunidade cun alto índice de enve-
llecemento como a nosa, xa que para a 
maioría destas persoas a pensión supón 
o único ingreso e a súa situación de 
pobreza “depende absolutamente de 
decisións políticas e en ningún caso do 
seu esforzo persoal”. Para a meirande 

parte dos maiores galegos e galegas o 
seu máximo de renda en 2020 roldaba os 
688 euros/mes. 404.154 persoas -71.000 
máis que en 2019, recibiron unha pensión 
inferior á mínima considerada para non 
ser pobre, isto é, que máis da metade 
(52,8%) das pensións en Galicia están 
por debaixo do limiar da pobreza, dato 
que empeora ata o 67,8% no caso das 
pensións de viuvez.

Impacto das crises
EAPN cualifica o efecto da crise polo 
coronavirus na situación de privación 
material severa (PMS) de “brutal” en toda 
España, se ben o incremento da PMS en 
Galicia foi inferior á media nacional. A 
súa valoración coincide cos resultados 
dun estudo da Fegamp que amosa que 

en 2020 o gasto social dos Concellos 
galegos aumentou preto de 6 millóns de 
euros/mes, atendendo a máis de 17.000 
novos solicitantes de axuda en tanto 
que 6 de cada 10 usuarios e usuarias 
eran traballadores á espera de axudas 
por ERTEs ou autónomos afectados polo 
parón de actividade.

Sen ter superado os estragos socioe-
conómicos da crise sanitaria, haberá 
que tentar de minimizar e enfrontar os 
derivados da recente crise mundial xe-
rada pola guerra da Ucraína, patentes xa 
no eido financeiro e no encarecemento 
enerxético e alimentario hasta límites 
impredicíbeis. 

Acción contra a 
pobreza en Galicia
Mentres se prepara a Estratexia de 
Inclusión Social (EIS) de Galicia con 
horizonte 2030, a través de marcos de 
planificación e coordinación de políticas 
sociais concretados na Axenda Social 
Única de Galicia (ASUGA), continúa 
desenvolvéndose a EIS correspondente 
ao período 2014-2020. A última actuali-
zación da ASUGA recentemente asinada 
polas Administracións e entidades do 
sector, incorpora medidas polos efectos 
da crise socioeconómica derivada da 
pandemia e estará en vigor ata 2024.

Respondendo ao requirimento da Fegamp 
de establecer mecanismos xurídicos 
e financeiros estables que permitan 
unha estrutura permanente dos servi-
zos esenciais de atención ás familias, 
a nova axenda única minora a fórmula 
insostible que cargaba de forma drastica-
mente desproporcionada o mantemento 
de Plan Concertado sobre os Concellos 
(aportaban o 87,4 % fronte ao 8,6% da 
Xunta ou o 4% do Estado). 
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O gasto municipal no programa de 
Acción Social e Promoción Social tivo 
un crecemento destacable nos últimos 
anos a todos os niveis (gasto total, gasto 
por habitante e peso específico sobre o 
total do gasto), cun sobre esforzo maior 
entre os Concellos menores de 5.000 ha-
bitantes polo seu volume de poboación 
maior de 65 anos.

FINANCIAMENTO PLAN CONCERTADO PRESTACIÓNS SOCIAIS BÁSICAS  2016-2018

Estado Xunta Concellos TOTAL

2018

2017

2016

2.276.429 €

8.544.130 € 64.421.688 €

3.312.540 €

7.010.058 € 67.794.297 €

75.242.247 €

78.116.895 €

3.312.540 €

7.334.871 € 74.237.812 €
84.885.224 €

201820172016

87,46
86,79

85,62

EVOLUCIÓN PORCENTAXE FINANCIAMENTO PLAN CONCERTADO PRESTACIÓNS SOCIAIS BÁSICAS  2016-2018

Concellos galegos Ministerio MediaMinisterio en Galicia Xunta CCAA Media Concellos Estado media

56,79
55,9162,46

39,36
40

34,67

8,64
8,97

11,36
3,86

4,08
11,36

PLAN CONCERTADO 
PRESTACIONES BÁSICAS

REPARTO ESTIMADO GASTO 
SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN 
SOCIAL CONCELLOS

SAF OUTRAS

54,22%

11,47%
34,32%

2015 2016 2017 2018 2019

241.636
EVOLUCIÓN GASTO ACCIÓN SOCIAL E PROMOCIÓN SOCIAL CONCELLOS  2015-2019 (Miles de Euros)

Menores 5.000 habs. Entre 5.000-20.000 habs. Entre 20.001-50.000 habs. Máis de 50.000 habs. TOTALMancomunidades

174.599

3.357 5.440

71.745
59.767

32.26723.192

77.271

52.46560.353
39.175
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A Federación Galega de Municipios e 
Provincias, a Uned Pontevedra e a orga-
nización Fuertes Razones colaboran para 
impulsar en Galicia o desenvolvemento 
da Axenda 2030, plan estratéxico de 169 
metas para avanzar nos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible (ODS).

Esta labor desenvólvese de acordo ao 
convenio asinado entre as tres entidades 

para fortalecer a capacitación formativa 
e técnica nas entidades locais galegas, 
cara a promover e intensificar as polí-
ticas aliñadas coas metas e indicadores 
dos ODS e fomentar o coñecemento, 
concienciación e participación da ci-
dadanía galega.

Esta alianza, na que a Fegamp aporta 
o financiamento das accións compro-
metidas, a Universidade Nacional de 
Educación a Distancia en Pontevedra 
prové a plataforma de formación e os 
expertos da entidade social Fuertes 
Razones se encargarán do asesoramento, 
supón en si mesmo un primeiro paso no 
cumprimento do Obxectivo17 da Axenda 
“Alianzas para acadar obxectivos”.

A colaboración de facto comeza en 
abril con “Galicia 2030: Programa de 
formación e implementación da Axenda 
2030 e os ODS en Galicia”, unha serie de 
talleres de proxectos e políticas públicas 

específicos por ODS durante case dous 
meses, unha primeira acción coa que se 
aspira a beneficiar a 150 concellos de 
toda Galicia. 

Este convenio supón, como sinala o se-
cretario xeral de Fuertes Razones, Daniel 
Vigo, “facer realidade unha iniciativa 
pioneira e de gran importancia que co-
loca a Galicia á cabeza no camiño da con-
secución dos ODS”. O director de UNED 
Pontevedra, Víctor M. González destacara 
pola súa banda “a vocación das insti-
tucións públicas como a Universidade 
a distancia e o privilexio de contribuír 
en accións tan importantes para as 
persoas”, mentres que o presidente da 
Fegamp, Alberto Varela, valoraba esta 
alianza como un traballo crucial “no se 
que están a sentar as bases da futura 
sociedade”.

>   A FONDO: ODS 1

Cun 96% de cumprimento, a estratexia 
que rematou o ano pasado incluíu tres 
liñas principais de actuación, dando 
prioridade ás familias con nenos meno-
res de 16 anos e familias monoparentais. 
Establecéronse 3 liñas principais de 
actuación:

 > Axudas á renda
 > Pobreza enerxética
 > Inclusión residencial

Os Concellos galegos interviron en 9 dos 
13 programas asistenciais.

A nova Axenda debe dar resposta ás 
necesidades sociais ordinarias nun es-
cenario especialmente complexo polos 
efectos derivados da COVID e a incipien-
te crise na que poda derivar o conflito 
ucraíno. As súas 93 medidas clasifícanse 
en 3 bloques:

As entidades locais 
impulsan a Axenda 
2030 en Galicia coa 
UNED e Fuertes Razones

Medidas dirixidas a promover que as persoas e grupos en risco ou 
situación de vulnerabilidade fagan efectivo o seu acceso aos servizos 
para o emprego, educación, vivenda, saúde, sociais, culturais, 
de participación social e comunitaria, entre outros, en aras a 
promover o exercicio dos seus dereitos en cada un destes ámbitos

1.   Medidas de atención á infancia e adolescencia en vulnerabilidade ou pobreza

2.  Medidas para un mercado laboral inclusivo

3.  Medidas de acción comunitaria, voluntariado e inclusión social

4.  Medidas para un rural incluído e inclusivo

5.  Medidas de promoción da educación e alfabetización dixital para a inclusión

Medidas orientadas a atender factores de vulnerabilidade e 
exclusión concretos, tanto en clave preventiva como dirixidas 
a reducir a súa incidencia nas persoas e familias afectadas

1.  Medidas de abordaxe da pobreza enerxética

2.  Medidas de apoio á reda

3.  Medidas de atención á dependencia

4.  Medidas de inclusión residencial

5.  Medidas de abordaxe da violencia de xénero

Outras medidas de carácter xeral e para a mellora cualitativa 
das administracions públicas e o seu funcionamento

1.  Medidas para a mellora da planificación e xestión dos Servizos Sociais

2.  Medidas de reforzo da coordinación e a cooperación interadministrativa

3.  Medias de reforzo do Terceiro sector prestador de servizos sociais en Galicia

4.  Medidas de colaboración con outros axentes

5.  Medidas para a innovación e mellora do coñecemento
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Reforzando o servizo de limpeza 
nos campamentos saharauís

A xestión dos residuos é un reto para 
calquera goberno local, especialmente 
naqueles lugares onde os recursos es-
casean. É por iso que, tras unha recente 
visita aos campamentos de persoas 
refuxiadas saharauís, o Fondo Galego 
de Cooperación e Solidariedade decidiu 
destinar 25.000 euros a reforzar o servizo 
de recollida de lixo, dos que 10.000 euros 
corresponden a unha achega extraordi-
naria do Concello de Nigrán.

O alcalde deste municipio e presidente 
do Fondo Galego, Juan González, parti-
cipou na semana do 14 ao 19 de febreiro 
na viaxe aos campamentos de Tindouf 
(Alxeria) organizada pola Asociación 
Solidariedade Galega co Pobo Saharauí 
(Sogaps) e a Delegación Saharauí para 
Galicia, da que formaron parte asemade 
outros representantes políticos, persoal 
sanitario e familias do programa Vacacións 
en Paz, que se retomará este verán. 

O rexedor tivo a oportunidade de com-
partir unha xornada de limpeza volun-
taria cun grupo de mulleres, tras a que 
asinou o convenio de colaboración coa 
gobernadora da Wilaya de Bojador, Azza 
Brahim, e co delegado da República 
Árabe Saharauí Democrática en España, 
Abdulah Arabi. Ao acto asistiron auto-
ridades locais e membros da sociedade 

civil saharauí, xunto con representantes 
dos Concellos de Gondomar, Cambados 
e de Tui, que tamén están valorando a 
posibilidade de contribuír á cooperación 
coa RASD. 

As e os 16.500 habitantes da Wilaya se 
beneficiarán do proxecto “Nadafa”, que 
significa “limpeza“ en árabe, actuando 
en dúas vertentes. Dunha banda, mello-
rarase a recollida de lixo sufragando a 
contratación de máis persoal e dotándoo 
dos materiais necesarios para realizar 
esta tarefa, especialmente elementos 
de protección como máscaras e guantes, 
que tamén se lles facilitarán á veciñanza 
que participa nas campañas voluntarias 
de limpeza. Por outra parte, intensifica-
ranse as actividades de sensibilización 
dirixidas á poboación, especialmente aos 
3.382 nenos e nenas das escolas, contan-
do con organizacións da zona como os 
colectivos xuvenís. Ao tempo, apoiarase 
á emisora local para que reforce os con-
tidos ambientais e as mensaxes a prol do 
coidado da contorna.

Juan González destacou “a importan-
cia de coñecer as necesidades sobre o 
terreo para realizar unha cooperación 
internacional eficaz“, mentres que a go-
bernadora de Bojador agradeceu o apoio 
e a visita da delegación galega, que “á 

volta se converterá tamén en altofalante 
da inxustiza que sofre este pobo“. De 
feito, a gratitude co movemento solida-
rio español e a reivindicación dun apoio 
gobernamental decidido á causa saharauí 
foron dúas constantes nos encontros con 
distintos dirixentes da RASD, empezan-
do polo seu presidente, Brahim Gali, o 
primeiro ministro, Bucharaya Hamudi, e 
diversos ministros e ministras.

A delegación galega tivo ademais a opor-
tunidade de visitar o Hospital Nacional, 
achegarse a un centro de nenas e nenos 
con discapacidade, percorrer as instala-
cións da Media Lúa Vermella ou coñecer 
de primeira man o traballo da Asociación 
de Familiares de Prisioneiros Saharauís e 
Persoas Desaparecidas.

O Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade aposta por unha saída dialo-
gada ao conflito que obrigou á poboación 
saharauí a refuxiarse en Alxeria. Esixe 
que Marrocos cumpra o Plan de Arranxo 
subscrito en 1990, coa celebración do re-
ferendo de autodeterminación acordado, 
e que tanto a comunidade internacional 
como o Goberno español estean á altura 
dos compromisos adquiridos.

Asinado / Comisión Executiva do 
Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade.
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BOE Nº10 / MÉRCORES, 12 DE XANEIRO DE 2022

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Orde ICT/1527/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para o Programa de axudas para a transfor-
mación dixital e modernización das entidades locais que forman parte da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes, e procédese á 
súa convocatoria correspondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

OBXECTO
A finalidade destas axudas é financiar o desenvolve-
mento, por parte de entidades locais pertencentes 
á Rede DTI, de plans e proxectos de contido tecno-
lóxico e innovador. Para alcanzar iso os proxectos 
presentados deberán atender os seguintes obxectivos 
específicos:

 > Facilitar o acceso ao turista no seu lugar de 
orixe

 > A mellora da comunicación e acceso de recur-
sos e servizos por parte do turista no destino

 > O desenvolvemento de ferramentas TICs que 
permitan aos xestores de DTI optimizar a 
xestión do seu destino

 > Fomento da gobernanza pública e o seu ac-
ceso á tecnoloxía

ENTIDADES BENEFICIARIAS
Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta orde 
as seguintes entidades locais que xa formen parte da 
Rede DTI como membros titulares ou que solicitasen 
a súa adhesión á citada Rede DTI no momento de 
solicitar estas axudas:

a) Os municipios, representados polos seus 
respectivos concellos, e as provincias e illas 
a través das deputacións provinciais e forais, 
os cabidos e consellos insulares, con indepen-
dencia do seu tamaño e poboación.

b) As Comarcas ou mancomunidades ou outras en-
tidades locais de base agrupacional previstas 
na Lei Reguladora das Bases do Réxime Local.

c) As agrupacións de entidades locais que es-
tean constituídas conforme ao artigo 11.3 da 
Lei Xeral de Subvencións e no artigo 67 da 
Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro.

CONTÍA
O investimento máximo a realizar dependerá do nú-
mero de habitantes que os beneficiarios teñan dentro 
da súa demarcación. O importe do financiamento para 
conceder segundo estas bases reguladoras será dun 
mínimo do 60 por cento e un máximo do 100 por 
cento sobre o orzamento do proxecto. En calquera 
caso, non poderá superar o custo da actuación.

Prazo de presentación de solicitudes: 

Pendente publicación extracto

Máis información: 
- Na web da Fegamp: https://www.fegamp.gal/con-
tent/programa-de-axudas-para-transformacion-dixi-
tal-e-modernizacion-das-entidades-locais-que

BOE Nº.11 / XOVES, 13 DE XANEIRO DE 2022

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Orde ICT/1528/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de axudas para a trans-
formación dixital e modernización das entidades locais que forman parte do Camiño de Santiago, integradas na Rede de 
Destinos Turísticos Intelixentes para o seu impulso e consolidación, cara a un modelo baseado na sustentabilidade ambiental, 
socioeconómica e territorial, e procédese á convocatoria correspondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, 
Transformación e Resiliencia.

OBXECTO
Aprobación das bases reguladoras da concesión de 
axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para 
proxectos que permitan avanzar na transformación 
e modernización das entidades locais que forman 
parte do Camiño de Santiago no marco do Plan de 
Recuperación e co Plan Turístico Nacional Xacobeo 
2021-2022, así como a convocatoria correspondente 
a 2021.

BENEFICIARIOS
Agrupacións mínimo de 3 entidades e un máximo 
de 8 que pertenzan ao mesmo roteiro do Camiño de 
Santiago. Na solicitude e na resolución de concesión 
determinaranse os compromisos asumidos por cada 
membro e o importe da subvención aplicado a cada 
un. Deberá nomearse un representante ou apoderado 
único da agrupación. 
Todos os membros da agrupación terán a condición 
de beneficiarios da axuda e serán solidariamente 
responsables, en proporción ás súas respectivas par-
ticipacións, en relación ao conxunto de actividades a 
desenvolver pola agrupación, incluíndo a obrigación 

de xustificar, o deber de reintegro ou de reembolso 
de cotas de préstamos, e as responsabilidades por 
infraccións.

Etiquetaxe Dixital, tipos de proxectos, e prazo 
de execución

1. Serán obxecto de axudas os proxectos 
dirixidos á realización de actividades en 
torno ao Camiño de Santiago, impulsando 
o sector turístico mediante a innovación 
dixital contribuíndo así ao cumprimento da 
etiquetaxe dixital da medida C14.I2 do Plan 
de Recuperación.

2. O orzamento dos proxectos subvencionados 
será de entre 500.000 euros e 1 millón de 
euros.

3. Os proxectos subvencionados terán por 
obxecto algunha das seguintes actuacións:
a) Plans estratéxicos en relación coa trans-

formación dixital.
b) Modernización e transformación dixital 

na xestión do destino:
c) Actuación en Calidade:

d) Actuacións en materia de formación e 
emprendemento:

e) Outras actuacións con potencial impac-
to positivo no Camiño e na experiencia 
peregrina

Financiamento e contía máxima das axudas
A contía máxima destinada a financiar esta convo-
catoria será de 5 millóns de euros.

Importe
O 100% da axuda concedida abonada por anticipado.

Prazo de presentación de solicitudes: 
Determinarase en cada convocatoria e non poderá 
ser superior a dous anos a contar desde a data de 
publicación no BOE

Máis información: 
-Na web da Fegamp: https://www.fegamp.gal/con-
tent/axudas-para-transformacion-dixital-e-moder-
nizacion-das-entidades-locais-que-forman-parte-do



30. 
- - -

AO COMPÁS
- - -

Ficaba Amparo pensativa. Cantas 
suxestións de inmoralidade trae consigo 
a vida fabril, o contacto forzoso das 
miserias humanas; cantas reflexións de 
alporizante fatalismo dita o convence-
mento de se topar indefenso ante o mal, 
de se ver empurrado por circunstancias 
invencíbeis ao comezo, pesaban entón 
sobre a testa baril da Tribuna. Seica, 
seica tiña razón sobrada a Donicela. 
De que serve ser un santo se ao cabo a 
xente non o cre nin estima; se, por máis 
que un teime, non sairá en toda a vida 
da gañar unha xeira miserábel; se non 
ha de reportarlle o sacrificio honor nin 
proveito? Que han de facer as pobres, 
desprezadas de todo o mundo, sen ter 
quen mire para elas, máis que perder-
se? Cantas mozas bonitas, e boas ao 
principio, vira ela sucumbir na batalla, 
dende que entrou no seu taller! 

A realidade política do país narrada a través da vida nunha fábrica de 
tabacos... Xa no prólogo da Tribuna, a nai do naturalismo na tradición 
literaria de España advirte ao lector que está ante unha obra nacida 
“do mesmo espectáculo das cousas”. A autora transmite perfectamente 
a efervescencia da época (segunda metade do século XIX) en todas 
as materias; política, social, cultural, científica... E que, Emilia Pardo 
Bazán, goza dunha situación e formación privilexiada para observar 
e plasmar. 

Filla única dunha das familias nobres máis podentes de España e soubo 
aproveitar a súa condición. Foi unha escritora precoz escribindo os 
seus primeiros versos sen tan sequera contar dez anos e contando 
na súa produtiva carreira por todos os xéneros literarios ademais de 
ser catedrática, conferenciante, tradutora, editora e a primeira muller 
corresponsal.

A súa andaina vital non pode estar máis lonxe da pobre Amparo, pero 
Pardo Bazán comparte coa personaxe a intelixencia, enerxía inqueda e 
rebelde e o liderado. Amante das viaxes, non só aprendeu idiomas senón 
que introduzo na nosa cultura movementos como o krausismo ou o rea-
lismo francés. Viviu acorde ás súas conviccións e ademais de defender 
a necesidade de modernizar a sociedade, reclamou a obrigatoriedade 
de instruír ás mulleres e de lles recoñecer os mesmos dereitos que aos 
homes por cuestión de xustiza. Loitas que protagonizou librando a súa 
propia batalla tanto no eido profesional como persoal. Nai de tres fillos 
rompe o seu matrimonio e mantén una relación amorosa con Benito 
Pérez Galdós. E a pesar de que contou con notables recoñecementos, 
incluso do propio rei Alfonso XIII, os seus méritos non venceron o 
boicot e discriminación dos seus propios compañeiros escritores que 
lle impediron ata en tres ocasión o ingreso na Real Academia Española.(A Tribuna, 1883)

Emilia Pardo Bazán Os Pazos de Ulloa levou a fama pero é na Tribuna onde 
Emilia Pardo Bazán lanza críticas máis universais e 
rompedoras: a cigarreira republicana Amparo non só 
da voz ao proletariado senón que adxudica ás mulleres 
o discurso propio. É paradóxico que a primeira novela 
social en español sexa obra dunha aristócrata.

A condesa díscola que escribe 
a mellor prosa do XIX

Imaxe: Ekrem Bugra Ekinci via Wikimedia Commons
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VISITA A NOVA WEB  
www.fegamp.gal

Coñece toda a info dos 
nosos concellos




