
CENTRO 
DE INFORMACIÓN 

    ÁS MULLERES 
DE PONTEAREAS



O CIM é un recurso de titularidade local de carácter perma-
nente desde o cal se articula unha intervención global dirixida
as mulleres, menores baixo a súa tutela ou garda e dependen-
tes ao seu cargo e as persoas do colectivo LGBTQI+.
[Decreto 30/2016]  

Centro 
de Información
ás Mulleres
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Que é?



O CIM de Ponteareas -constituído no ano 2005-  ofrece atención psicolóxica,
asesoramento xurídico, orientación social  e calquera outra información e
formación encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre mulleres e
homes.

DIRECTORA-
PSICÓLOGA

AVOGADA TRABALLADOR
SOCIAL
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TÉCNICA DE
IGUALDADE

AUXILIAR
ADMTVA.

Quen formamos o CIM?



V Plan de
igualdade local
de oportuni-
dades entre
Mulleres e Homes
2018-2020

SEGUIMENTO E EXECUCIÓN
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-PSICOLÓXICA
-XURÍDICA
-SOCIAL
-PROMOCIÓN DA IGUALDADE

Atención 

Que facemos no CIM?

Apoio e asesoramento profe-
sional presencial con cita previa
e, durante o confinamento,
tamén por teléfono.
Ao ser un servizo esencial funcionou
durante todo o ano.



 Secretaría Xeral de Igualdade
da Xunta de Galicia e Fondo
Social Europeo FSE Galicia
2014-2020

Subvencións 
Apoio ao CIM: 38.765,04 €

Programa de sensibilización, información e
difusión sobre igualdade e prevención da

violencia contra as mulleres: 8.000 €

Financiamento

Concello 
de Ponteareas

Pacto de Estado contra a
Violencia de Xénero
(Ministerio de Igualdade)

05

1

2

3 Transferencia directa
7.090,92 €

Anualmente o Concello completa os custos de
persoal e das actividades do Plan de

Igualdade que precisan financiamento propio. 



2016   147   PERSOAS ATENDIDAS
2017  238   PERSOAS ATENDIDAS
2018  252   PERSOAS ATENDIDAS
2019  310   PERSOAS ATENDIDAS
2020  346   PERSOAS ATENDIDAS 

53.810 habitantes
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O CIM de Ponteareas é o único servizo especializado 
nas comarcas do Condado e A Paradanta.
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Asesoramento xurídico
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Atención psicolóxica

Atención VX

Orientación ao emprego

Información actividades

Información recursos

Outra información
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136 mulleres
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No 2020 atendemos a 346 persoas, 340  mulleres, 2 homes e 4 persoas de xéneros non bi-

narios ou sen identificar nos nosos rexistros.

O 85,23% son persoas entre 25 e 64 anos e só un 8,43 menores de 24 anos e un 6,32 maio-

res de 65, posiblemente por descoñecemento deste recurso, polo estigma que aínda hai aso-

ciado a acudir a estes servizos ou por dificultades para acceder a el.

Sobre todo,  veñen persoas do ámbito urbano (60,62%) e do concello de Ponteareas. Ade-

mais de ser o municipio das comarcas con maior poboación a dispersión e as dificultades de

coñecer e de acceder aos servizos desde as zonas rurais limitan as posiblidades de moitas

persoas de recibir atención.
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136 mulleres

2

Do total, un 74,34 % non tiña un traballo formal remunerado cando audíu ao servizo, e desa

porcentaxe 210 persoas eran desempregadas, paradas de longa duración ou estaban inac-

tivas. Estes datos tan elevados dependen da situación socioeconómica e das fendas ou bre-

chas de xénero que inflúen de forma negativa na capacitación (o 19,35 % non ten estudos

formais e o 50,43% posúe os estudos primarios obrigatorios) e tamén na dispoñibilidade (o

54,73 % das mulleres teñen persoas ao seu cargo que poden ser crianzas, maiores ou

persoas con algunha discapacidade ou nunha situación que precisan de coidados conti-

nuados).  

Resulta evidente que estas circunstancias aumentan a vulnerabilidade das persoas , en es-

pecial cando estamos a vivir unha crise estrutural tan forte como a actual. 
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É necesario tamén ter en conta aspectos que na nosa sociedade, xunto ao feito de ser muller ou

unha persoa de identidade non normativa, nos axudan a entender e actuar contra as desigualdades

e as discriminacións que viven estas persoas. 

33 das mulleres que acudiron ao CIM son migrantes. Isto conleva dificultades para convalidar os

seus estudos, situacións administrativas nas que non poden exercer os seus de-reitos en igualdade,

estereotipos e falta de redes de apoio e servizos de atención públicos específicos. 

8 persoas pertencen a minorías, maioritariamente xitanas, que é a máis numerosa do Estado e que

continúa nunha situación de discriminación e desigualdade evidente.

Tamén acudiron 44 persoas con algunha discapacidade certificada, o que non representa a cifra real

xa que en moitas ocasións o proceso de recoñecemento ten nesgos de xénero e dificultades que as

persoas non están en condicions de asumir. 

Tamén rexistramos outras 127 persoas noutros grupos desfavorecidos que non se inclúen nas cate-

gorías anteriores ( enfermidades mentais, discapacidades non recoñecidas, identidades sexoxenéri-

cas non normativas etc.). 
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136 mulleres

2

O CIM atende consultas e ofrece apoio a calquera situación relacionada coa igualdade

de oportunidades aínda que se identifica sobre todo coa atención a situacións de violencia

de xénero, xa que requiren unha actuación máis urxente e integral. No ano 2020 acudiron ao

CIM 136 mulleres en situación pasada ou presente de violencia de xénero. 

É moi importante a coordinación institucional xa que algunhas mulleres chegan a nós deri-

vadas doutros servizos como a Garda Civil (50), os Servizos Sociais de Ponteareas (39), os ser-

vizos sociais doutros concellos (14), o Centro de Saúde (4) ou os departamentos de orienta-

ción dos IES (2).  
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Programas    
 e accións
destacadas
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O CIM foi un dos servizos que puido retomar a actividade a pouco de empezar o confinamento
-en canto foi declarado como servizo esencial. Mais, as restricións e as medidas sanitarias limi-
taron a posibilidade de desenvolver a maioría das accións e programas previstos para o 2020.



Xuntas e 
Revoltas

4ª edición do Programa de promoción da autonomía 
e a autoestima individual e colectiva das mulleres

 

Entrevistas individuais, obradoiros de grupo, dúas sesións de Biodanza e
un obradoiro para coñecer  e recoñecer os usos das plantas medicinais. 
 Seguimento personalizado e apoio social.
2 quendas: 21 mulleres
Habilitouse servizo de transporte para as que o precisaban e tamén
atención a crianzas durante as sesións de grupo.   

Obradoiro de grupo:  8 mulleres
Debido ás restricións do mes de novembro e decembro   tivo que
cancelarse o traballo en grupo e ofreceuse seguimento individualizado no
que  participaron 4 mulleres. 

Grupo de apoio e acompañamento continuado
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GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS 
DE DISCURSO INCLUSIVO 
DO CONCELLO DE PONTEAREAS

Elaboración dun recurso de apoio para
o uso de linguaxe inclusiva nos servizos
municipais. 
Distribuído en todos os departamentos
e servizos locais e nos centros escolares
e institutos de secundaria. 
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PROPOSTAS DE ACCIÓN PARA TER EN
CONTA A PERSPECTIVA FEMINISTA
NO URBANISMO DE  PONTEAREAS

Preparación dun documento técnico con
suxestións e propostas para incluír no de-
seño ubanístico desde unha perspectiva
feminista inclusiva e diversa que sitúa ás
persoas e a vida no centro das políticas
públicas. 
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PONTEAREAS ORGULLOSA
CONTRA OS PREXUÍZOS
SEXOXENÉRICOS
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Enquisa para coñecer os intereses e
necesidades sobre cuestións
relacionadas coa comunidade
LGBTQI+



FOROS DE TRABALLO CON COLECTIVOS FEMINISTAS
DE PONTEAREAS
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Contacto cos grupos
feministas de Ponteareas e
apoio e colaboración. 
Estaba previsto un foro de
traballo conxunto e unhas
xornadas que tiveron que
ser canceladas polas
restricións sanitarias. 

Imaxes da campaña de sensibilización e denuncia de
PonteFeminista na que o CIM colaborou facilitando
datos do servizo. 



ESPAZO FEMINISTA NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Reunións de coordinación
Elaboración de bibliografía básica en feminismos
Seguimento da acción en coordinación co persoal da Biblioteca
Municipal. 

Recibíronse os primeiros
fondos que están xa en
proceso de catalogación. 



CAMIÑAR CARA O 2021

19

Caderno de actividades para sensi-
bilizar e formar na igualdade de
oportunidades.
 
Distribuído a todas as nenas e nenos
de 1º, 2º, 3º e 4º de Primaria dos
centros escolares de Ponteareas (824)
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