
Se formas parte dunha asociación que avoga 
pola igualdade, se es persoal técnico dalgún 
concello coruñés ou da Deputación Provincial, 
ou simplemente tes conciencia de xénero non 
dubides en participar. Quen mellor que ti para 
contarnos cal é a realidade e necesidades 
en materia de igualdade do teu municipio ou 
administración, ou para salientar as fortalezas 
que fan da túa contorna un lugar responsable 
cas políticas de xénero. Por iso, cada aportación 
é de vital importancia, ti es protagonista 
indiscutible de Compartimos Plan.

Entra na web www.compartimosplan.com 
e descubre como participar. 

www.compartimosplan.com

info@compartimosplan.com

Nós xa estamos compartindo... E ti?



• QUE É 
COMPARTIMOS plan? 

A pesar dos avances conseguidos polas 
diferentes administracións no eido das 
políticas de igualdade entre mulleres e 
homes e en prol da prevención da violencia 
de xénero, o certo é que, a día de hoxe, 
segue sen existir unha igualdade real entre 
mulleres e homes en canto a dereitos 
e oportunidades na vida diaria. Do noso 
afán por seguir traballando, por conseguir 
que a igualdade efectiva de trato e de 
oportunidades de mulleres e homes sexa 
un feito, nace Compartimos Plan. Este 
proxecto, que dará forma á estratexia 
provincial, vainos permitir que sigamos 
identificando necesidades e deseñar 
novas actuacións dirixidas a superar as 
desigualdades por razón de xénero. 

• POR QUE 
COMPARTIMOS plan?

Se buscamos compartir na Real Academia 
Galega, atopamos as seguintes definicións:

– “Ter ou usar unha cousa conxuntamente 
con outras persoas”

– “Dar parte de [unha cousa] a outra 
persoa”

– “Estar de acordo con [algo que se 
expresa]”

Pois ben, estas definicións dan boa conta 
da idea e da mensaxe que queremos 
facervos chegar con Compartimos Plan, 
queremos que este sexa un proxecto para 
todas e con todas as persoas da provincia.

• QUE COMPARTIMOS?

– A igualdade como valor

A miúdo escoitamos falar de igualdade 
de xénero, do termo que fai referencia á 
igualdade de dereitos, responsabilidades e 
oportunidades das mulleres e dos homes, 
das nenas e dos nenos. Porque efectiva-
mente, a igualdade entre mulleres e homes 
tamén supón ter en conta os intereses e 
as necesidades particulares de unhas e 
outros, recoñecendo a súa diversidade. Non 
hai lugar a dúbidas, a igualdade é sinónimo 
de progreso e constitúe un valor para o 
conxunto da sociedade.  

– Un sinal de identidade

Mediante o impulso de Compartimos Plan 
queremos que a igualdade de xénero 
se converta nun valor central da cultura 
organizativa desta Deputación, que se 
integre no resto de políticas. Así mesmo, 
como sinal de identidade pretendemos dar 
apoio aos Concellos e principais axentes 
sociais, porque xuntando esforzos lograre-
mos avanzar cara unha igualdade real na 
provincia. 

• COMO COMPARTIMOS?

Mediante un proceso colaborativo, participativo, e coordinado, imos analizar en profundidade a 
realidade das políticas de igualdade dos municipios da provincia e da Deputación da Coruña. 
para dar resposta ás necesidades emerxentes e abordar as desigualdades aínda presentes entre 
mulleres e homes no territorio. Para isto, necesitamos contar coa implicación e participación da 
cidadanía co obxectivo de recoller suxestións e propostas, e así traducir as necesidades detec-
tadas en accións concretas que poñer en marcha nos vindeiros anos.  

DESENVOLVERASE AO LONGO DE VARIAS FASES

Fase de diagnose, 
abrangue a detección de 
necesidades en materia 
de igualdade de xénero 
a nivel local e provincial, 
así como a compilación 
de información sobre os 
programas, servizos e 
recursos, existentes na 
provincia.

2º1º
Esta fase, ten un carácter 
informativo, e está 
destinada a informar 
sobre a realización do 
proxecto.

Fase de elaboración 
do plan de acción. 
Esta  é a fase na que se 
concretarán as liñas de 
actuación específicas. 
Concluirá coa aprobación 
do Plan Provincial para a 
Igualdade de Mulleres e 
Homes.

3º

Fase de difusión do Plan 
Provincial. Ten como 
finalidade dar a coñecer 
os resultados dos traballos 
realizados.

4º


