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Xa case pasaron 40 anos dende que a desigualdade de xénero entre homes e mulleres comezou a 
converterse nunha preocupación da sociedade española e galega. Esta preocupación vén moi ligada á 
progresiva incorporación da muller ao mercado de traballo, momento no que afloran as problemáticas que 
as mulleres afrontan tanto na esfera produtiva como na esfera reprodutiva do traballo, ademais doutros 
moitos aspectos da vida das mulleres. Ante esta preocupación manifesta, créase nos anos 80 o Instituto 
da Muller e comezan a desenvolverse no Estado español as primeiras políticas públicas en materia de 
igualdade. Dende entón houbo un desenvolvemento xurídico moi importante tanto a nivel estatal como a 
nivel autonómico, e estendéronse a todos os niveis as campañas de sensibilización da sociedade sobre 
esta problemática.  
 
As campañas de sensibilización veñen desenvolvéndose dende diferentes administracións públicas 
(estatais, autonómicas, locais), pero tamén dende o tecido asociativo ou o tecido empresarial entre outros. 
Os obxectivos destas campañas son múltiples, pero a maioría delas procuran visibilizar e potenciar o papel 
das mulleres na sociedade; promover a igualdade de oportunidades en todos os ámbitos (educativo, laboral, 
político, etc.); reducir a tolerancia social cara a violencia de xénero; eliminar os estereotipos sexistas que 
dificultan o logro dunha sociedade igualitaria; ou fomentar a corresponsabilidade na asunción do traballo 
doméstico entre homes e mulleres. 
 
As campañas de sensibilización utilízanse, por tanto, como estratexia a longo prazo para acadar a 
igualdade entre mulleres e homes baseándose na educación en valores da sociedade. Así, logo de tantos 
anos na implementación destas campañas, espérase que a sociedade camiñe cara a superación dos 
estereotipos e roles de xénero e tome conciencia da magnitude das problemáticas que afectan de xeito 
diferencial mulleres e homes.  
 
Co obxectivo de coñecer a percepción que existe hoxe en día na provincia da Coruña en torno á 
igualdade de xénero desenvolvéronse no marco do proxecto “Compartimos Plan” tres enquisas 
para recoller as percepcións e as actitudes que diversos axentes da sociedade teñen en torno á 
problemática que aquí nos ocupa. Así, a primeira enquisa dirixiuse á poboación da provincia da Coruña 
de 18 anos ou máis; a segunda enquisa realizouse entre persoas que forman parte do tecido asociativo; e 
a terceira enquisa tivo como destinatarias e destinatarios ao persoal técnico das Administracións Locais 
que asumen nos seus concellos as competencias en materia de igualdade. 
 
A través da enquisa a poboación xeral procúrase identificar o nivel de pervivencia dos estereotipos e dos 
roles de xénero entre a sociedade, identificando aqueles grupos de poboación ou territorios nos que os 
estereotipos seguen máis presentes. O obxectivo tamén é coñecer as percepcións que existen sobre as 
situacións de desigualdade e comprobar se a sociedade da provincia da Coruña é consciente dos 
numerosos campos de desigualdade que afrontan as mulleres, e que vimos ao longo deste diagnóstico. 
Por outra banda, examinamos a través da enquisa cal é a percepción sobre os principais problemas que 
afrontan homes e mulleres na súa vida diaria, a valoración que realizan sobre os recursos das 
administracións e cales creen que son as accións prioritarias para mellorar a situación. 
 
Nas enquisas realizadas a persoas que forman parte do tecido asociativo e ao persoal técnico das 
Administracións Locais procúrase contrastar as diferenzas nas respostas que rexistran con respecto a 
poboación xeral, pois ao tratarse de persoas que forman parte de entidades que normalmente traballan en 
prol da igualdade cabe esperar que a percepción das desigualdades sexa maior e exista unha maior 
sensibilización. Do contrario, maniféstase a necesidade de fomentar a sensibilización específica nestes 
colectivos. 
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A enquisa de “Compartimos Plan” para poboación xeral ten como ámbito de análise a provincia da Coruña 
e como universo a poboación residente de 18 anos e máis. O método de recollida da información foi a 
través dunha plataforma online, coa que se conseguiu a resposta válida de 849 persoas. Aínda que a 
mostra é suficientemente ampla para ofrecer datos representativos a nivel provincial, cabe sinalar que estes 
datos débense tomar con cautela ao tratarse dunha enquisa online, pois, como se sinalou en capítulos 
anteriores, existe certo desequilibrio na representación sociodemográfica e territorial.  
 
Por unha banda, na enquisa obsérvase que o 78% das persoas enquisadas son mulleres, polo que existe 
unha sobrerrepresentación de mulleres na mostra. Por outra, a resposta á enquisa por parte de persoas de 
65 anos e máis foi moi reducida, polo que obsérvase unha infrarrepresentación deste grupo poboacional. 
Polo que respecta ao territorio, destaca que se conseguiu unha representación adecuada da poboación en 
función do tamaño de poboación dos concellos de residencia, aínda que se observa unha lixeira 
infrarrepresentación de poboación residente nas áreas comarcais da Coruña e da Barbanza-Noia, mentres 
que a área comarcal de Santiago está lixeiramente sobrerrepresentada. 
 
En calquera caso, os datos que se mostran neste epígrafe permiten achegarse á realidade da poboación 
provincial en canto as súas actitudes e percepcións con respecto á igualdade de xénero e analizar as 
diferenzas que se dan en función das diferentes variables sociodemográficas e territoriais. Ademais, como 
vimos noutros capítulos, os datos obtidos a través desta enquisa mostran tendencias e realidades similares 
ás observadas a través da análise doutras fontes de datos secundarios, algo que valida en certa medida 
os resultados obtidos.  
 
 

 

 
Os estereotipos de xénero son ideas preconcibidas, prexuízos que ao longo do tempo fóronse formulando 
e construíndo nas sociedades en torno a un conxunto de atributos ou pautas de comportamento asociados 
de modo diferencial a homes e a mulleres. A miúdo, estes estereotipos van modulando o comportamento 
das persoas, limitando en certa medida as súas capacidades. Os roles de xénero, pola súa parte, son esas 
pautas de comportamento que se espera das persoas en función do seu sexo. Aínda que co paso do tempo 
estes estereotipos e roles de xénero vanse superando, o certo é que a día de hoxe moitos deles perviven 
en maior ou menor medida no imaxinario colectivo da nosa sociedade. Por iso, para poder alcanzar unha 
sociedade plenamente igualitaria é necesario desfacernos deles conseguindo eliminar eses condicionantes 
sociais e de xénero co fin de contar con mulleres e homes libres, que poidan configurar as súas vidas de 
maneira independente. 
 
Co fin de analizar a vixencia ou non dos estereotipos e roles de xénero na provincia da Coruña engadimos 
no cuestionario unha serie de afirmacións relacionadas con estes estereotipos para coñecer o grao de 
acordo que existe sobre elas entre as persoas enquisadas. Os datos amosan que máis do 50% da 
poboación enquisada está en desacordo cos estereotipos sobre os que se preguntou en modo de 
afirmación. Aínda así, é importante sinalar que afirmacións como “As mulleres deben coidar o seu 
aspecto físico” acada un 46,6% de acordo entre a poboación enquisada e o 39,6% das persoas 
enquisadas cre que “A maternidade é a maior fonte de satisfacción para as mulleres”, polo que vemos 
que nunha porcentaxe moi importante da poboación perviven aínda hoxe algúns estereotipos de xénero. 
Non obstante, é importante tamén comprobar que ideas abertamente machistas como “Os homes teñen 
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máis capacidade para ler un plano” ou “Os homes conducen mellor” logran un respaldo minoritario (8,1% e 
7,9% respectivamente). 
 

  
Porcentaxe de acordo ou desacordo entre a poboación enquisada da provincia da Coruña coas 
seguintes afirmacións 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Desagregando os datos por sexo comprobamos que na maioría das afirmacións o grado de acordo é maior 
entre os homes que entre as mulleres, o que revela unha maior pervivencia dos estereotipos sexistas entre 
os homes que entre as mulleres. Así, vemos que as maiores diferenzas atopámolas nas afirmacións “Aos 
homes dáselles mellor as reparacións domésticas”, coa que concordan o 36,2% dos homes fronte ao 21,3% 
das mulleres, e “Ás mulleres gústanlle os cotilleos”, coa que concordan o 33% dos homes fronte ao 19,2% 
das mulleres. 
 

  
Porcentaxe de acordo entre a poboación enquisada da provincia da Coruña coas seguintes 
afirmacións por sexo 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 
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Cabe destacar no relativo ao tamaño de poboación dos concellos que a maior diferenza obsérvase na 
afirmación “A maternidade é a maior fonte de satisfacción para as mulleres”, pois é amplamente avalada 
pola poboación enquisada de concellos pequenos, cun 60,5% de acordo. Esta porcentaxe de acordo 
redúcese entre a poboación enquisada de concellos medianos e grandes1, cun 45,6% e un 33,9% de acordo 
respectivamente. A diferenza nesta afirmación obsérvase tamén por grupos de idade, pois concordan con 
esta idea o 100% das persoas maiores de 64 anos, porcentaxe que se reduce a un 41,9% entre as 
persoas entre 35 e 64 anos e pervive aínda no 32,6% das persoas máis novas, menores de 35 anos. 
Do mesmo xeito, obsérvase que o acordo coa maioría das afirmacións aumenta conforme aumenta a idade 
da poboación enquisada, mentres que o acordo por parte da poboación máis nova é residual na maioría do 
resto das afirmacións. 
 
A partir do acordo ou desacordo coas afirmacións recollidas no gráfico anterior elaboramos os “Índices de 
pervivencia de estereotipos sexistas”, tanto o xeral, elaborado a partir de todas as afirmacións, como os 
específicos sobre mulleres e homes, elaborado a partir das afirmacións valoradas para cada sexo. 
Igualmente que nos índices anteriores o resultado do índice deriva nunha escala de 0 a 10 no que 0 
significaría o descordo total coas afirmacións e 10 o acordo total con todas as afirmacións. 
 
Na táboa seguinte observamos a media dos índices elaborados para o conxunto da poboación enquisada 
e os valores que presenta segundo diferentes variables sociodemográficas. Destaca en primeiro lugar que 
os valores nos índices son relativamente baixos, polo que aínda que se observa certa pervivencia de 
estereotipos e roles sexistas, esta non é moi alta. Aínda así, obsérvase que o valor no índice de pervivencia 
de estereotipos sexistas é máis alto no relativo aos estereotipos sobre as mulleres (3,09) que nos 
estereotipos sobre os homes (1,77), polo que comprobamos a día de hoxe os estereotipos sexistas afectan 
en maior medida ás mulleres que aos homes entre a poboación enquisada.  
 
Aínda que en termos xerais os valores nos índices elaborados son baixos, estes varían significativamente 
por sexo, idade e nivel de estudos. Así, na táboa seguinte vemos que polo xeral o valor dos índices é máis 
alto entre os homes que entre as mulleres, algo que xa viamos no gráfico anterior, onde comprobamos que 
o sexismo pervive en maior medida entre os homes enquisados que entre as mulleres. Non obstante, as 
maiores diferenzas rexístranse por grupos de idade, pois vemos que os valores máis altos rexístranse entre 
as persoas de 65 anos e máis e os máis baixos entre os menores de 35 anos, un dato que mostra unha 
tendencia positiva cara a superación dos estereotipos e os roles de xénero entre as novas xeracións. 
 

  
Índices de pervivencia dos estereotipos sexistas por sexo, grupos de idade e nivel de estudos na 
provincia da Coruña 
 

Variables sociodemográficas 
Índice de pervivencia de 

estereotipos sexistas 

Índice de pervivencia de 
estereotipos sexistas 

sobre mulleres 

Índice de pervivencia de 
estereotipos sexistas 

sobre homes  

Total 2,25 3,09 1,77 

Sexo 
Muller 2,09 2,88 1,64 

Home 2,8 3,85 2,22 

Idade 
(tramos) 

De 18 a 34 años 1,73 2,41 1,34 

De 35 a 64 años 2,42 3,28 1,93 

65 años y más 4,88 6,96 3,66 

Nivel de 
estudos 

Superiores 1,77 2,4 1,41 

Secundaria ou inferior 3,16 4,39 2,47 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Aínda que numerosos estudos afirman que os roles de xénero tenden a ser máis flexibles e vanse 
debilitando na vellez, ao ter unha maior preocupación pola saúde e por levar unha vida normal que polas 
relacións de poder, o certo é que os estereotipos sexistas son construcións culturais feitas ao longo do 
tempo que tiveron a súa máxima expresión en períodos anteriores da nosa historia recente, polo que os 

                                                           
1 A clasificación do tamaño de poboación dos concellos realízase do seguinte xeito: concellos pequenos (menos de 5.000 habitantes), concellos 
medianos (entre 5.0000 e 20.000 habitantes) e concellos grandes (máis de 20.000 habitantes). 
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resultados nos índices por idades son froito duns procesos de socialización moi diferentes dunhas xeracións 
a outras. 
 
Da táboa anterior podemos observar tamén o impacto da educación na pervivencia ou non dos 
estereotipos sexistas, pois vemos que entre a poboación enquisada con estudos superiores os 
valores nos índices de pervivencia dos estereotipos sexistas son notablemente inferiores aos da 
poboación con estudos de secundaria, primaria ou sen estudos, que presentan valores 
significativamente máis altos nos índices. 
 
A nivel territorial observamos que os valores nos índices de pervivencia de estereotipos sexistas son 
máis altos nos concellos pequenos que nos concellos medianos e grandes o que confirma unha 
maior pervivencia deste estereotipos no ámbito rural. Pola súa parte, as áreas comarcais da 
Barbanza-Noia e da Costa da Morte son as que presentan os valores máis altos nos índices de 
pervivencia de estereotipos sexistas, tanto a nivel xeral como nos estereotipos específicos sobre homes 
e mulleres. 
 

  
Índices de pervivencia dos estereotipos sexistas por tamaño de poboación e área comarcal da 
provincia da Coruña 
 

Variables territoriais 

Índice de 
pervivencia de 
estereotipos 

sexistas 

Índice de 
pervivencia de 
estereotipos 

sexistas sobre 
mulleres 

Índice de 
pervivencia de 
estereotipos 

sexistas sobre 
homes  

Total 2,25 3,09 1,77 

Tamaño de 
poboación 

Concellos Pequenos 2,83 4,17 2,08 

Concellos Medianos  2,39 3,56 1,75 

Concellos Grandes 2,04 2,65 1,7 

Área 
Comarcal 

A Coruña Suroriental 1,77 3,06 1,08 

Área da Coruña 1,99 2,67 1,6 

Área da Costa da Morte 2,85 4,17 2,11 

Área de Santiago 2,25 2,84 1,93 

Barbanza-Noia 2,89 4,28 2,11 

Ferrol-Eume-Ortegal 2,2 3,21 1,63 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
En definitiva, aínda que os índices de pervivencia de estereotipos sexistas analizados non son moi altos, 
estes apuntan a grupos poboacionais e territorios concretos nos que aínda hoxe están máis arraigados e 
interiorizados os roles de xénero e os estereotipos, polo que cómpre traballar especialmente con este 
colectivos para superalos. 
 
 

 

 
Ao longo desta diagnose fomos analizando a situación de desigualdade entre homes e mulleres en 
diferentes ámbitos da vida (mobilidade, traballo produtivo, traballo domestico, benestar, violencia de xénero, 
etc.) e constatamos que efectivamente a situación das mulleres é peor que a dos homes en moitos 
dos aspectos analizados. Porén, cabe preguntarse se esta situación de desigualdade é igualmente 
percibida pola poboación. 
 
Cando lle preguntamos a poboación como cualificaría as desigualdades que actualmente existen entre 
homes e mulleres, a maioría da poboación enquisada considera que as desigualdades que existen 
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entre homes e mulleres no seu concello son bastante grandes (55,6%), ata un 17,8% considera que 
as desigualdades son moi grandes, pero un 13% cree que son pequenas. 
 

  
Percepción sobre as desigualdades de xénero no seu concello 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Esta percepción das desigualdades varía significativamente por sexo, pois mentres o 60,6% dos homes 
consideran que existen desigualdades “moi grandes” ou “bastante grandes”, entre as mulleres a 
porcentaxe ascende ao 77,1%. Destaca ademais que 3 de cada 10 homes consideran que as 
desigualdades son “pequenas”, “case inexistentes” ou “ningunhas”, polo que vemos que a percepción é 
maior entre as propias prexudicadas das desigualdades.  
 
Comprobamos ademais que existe unha maior percepción das desigualdades entre a mocidade, pois o 
76,8% das persoas enquisadas de 18 a 34 anos consideran que as desigualdades son “moi grandes” 
ou “bastante grandes”, mentres que entre as persoas de 35 a 64 anos e as persoas maiores de 65 anos 
esa porcentaxe descende ao 72,4% e ao 64,3% respectivamente. Do mesmo xeito, vemos tamén que esta 
percepción é maior entre as persoas con estudos superiores (78,2%) que entre as persoas que teñen 
estudos de secundaria ou inferiores (64,2%). 
 

  
Percepción sobre as desigualdades existentes no concello por sexo, grupos de idade e nivel de 
estudos 
 

Variables sociodemográficas 
Moi grandes ou 

bastante grandes 

 Pequenas, case 
inexistentes ou 

ningunha 

 Non sabe ou non 
contesta 

Sexo 
Muller 77,10% 12,90% 10,10% 

Home 60,60% 31,80% 7,50% 

Idade 
(tramos) 

De 18 a 34 años 76,80% 15,70% 7,50% 

De 35 a 64 años 72,40% 17,00% 10,60% 

65 años y más 64,30% 28,60% 7,10% 

Nivel de 
estudos 

Estudos Superiores 78,20% 13,10% 8,70% 

Secundaria, primaria ou sen estudos 64,40% 24,70% 10,90% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Na táboa seguinte observamos que a percepción sobre as desigualdades como “moi grandes” ou 
“bastante grandes” é lixeiramente inferior nos concellos pequenos (67,9%) que nos medianos e 
grandes (74,3% 74,7% respectivamente). Estes datos contrastan coa situación observada ao longo de 
toda a diagnose onde comprobamos que en moitos dos ámbitos analizados as desigualdades entre 
mulleres e homes eran máis acusadas precisamente en comarcas formadas por concellos con 
menor poboación, polo que parece que nestes territorios existe unha maior porcentaxe de 
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poboación que naturaliza as desigualdades de xénero e, por tanto, non as perciben como tal. Unha 
situación moi similar á que observábamos entre as persoas de 65 anos e máis. 
 

  
Percepción sobre as desigualdades existentes no concello por tamaño de poboación e área 
comarcal 
 

Variables territoriais 
Moi grandes ou 

bastante grandes 

 Pequenas, case 
inexistentes ou 

ningunha 

 Non sabe ou non 
contesta 

Tamaño do 
poboación 

Concellos Pequenos 67,90% 28,30% 3,70% 

Concellos Medianos 74,30% 12,40% 13,30% 

Concellos Grandes 74,70% 17,00% 8,40% 

Área 
Comarcal 

A Coruña Suroriental 74,00% 11,10% 14,80% 

Área da Coruña 76,80% 17,00% 6,30% 

Área da Costa da Morte 74,80% 18,50% 6,80% 

Área de Santiago 72,10% 16,40% 11,50% 

Barbanza-Noia 80,00% 10,00% 10,00% 

Ferrol-Eume-Ortegal 68,30% 18,00% 13,80% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Co fin de poder coñecer en maior profundidade a percepción que a poboación ten sobre as desigualdades 
de xénero, preguntouse directamente se consideraban que a situación das mulleres era peor, igual ou 
mellor en ámbitos concretos relacionados co traballo, a conciliación ou o acceso a educación entre outros. 
Entre os diferentes aspectos preguntados, catro son os que rexistran unha maior percepción das 
desigualdades: os salarios, as posibilidades de compaxinar vida laboral e familiar, as posibilidades 
de ascenso no traballo e o acceso a postos de responsabilidade nas empresas. Para todos eles, entre 
o 72% e o 74% da poboación enquisada considera que a situación das mulleres é peor que a dos homes. 
Sorprende, porén, que ata un 15% da poboación percibe unha situación de igualdade nestes ámbitos, 
cando a realidade observada é manifestamente a contraria.  
 

  
Percepción sobre a situación das mulleres respecto aos homes nos seguintes aspectos   

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Como vemos no seguinte gráfico, esta percepción de desigualdade é maior entre as propias mulleres 
que entre os homes en todos os aspectos preguntados, pero destaca especialmente a diferenza 
atopada na percepción da desigualdade no “Acceso a postos de responsabilidade política”, pois o 
61% das mulleres consideran a súa situación peor fronte ao 40,5% dos homes. 
 
 
 
 

73,9% 73,1% 72,9% 72,6%

61,0% 60,0% 56,4%

8,6%11,5%
15,9% 14,6% 15,8%

26,4% 28,9% 29,3%

81,2%

0,5% 4,2% 0,8% 1,2% 3,1% 1,4% 2,6% 2,6%

 Os salarios  As posibilidades
de compaxinar
vida laboral e

familiar

 As posibilidades
de ascenso no

traballo

 O acceso a
postos de

responsabilidade
nas empresas

 As oportunidades
para atopar un

emprego

 A estabilidade no
posto de traballo

 O acceso a
postos de

responsabilidade
política

 O acceso á
educación
superior

Peor Igual Mellor Non sei Non contesta



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 11 

 

  
Percepción dunha situación peor das mulleres respecto aos homes nos seguintes aspectos por 
sexo 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 
 

Os resultados da enquisa amosan novamente que a percepción da desigualdade nos diferentes ámbitos 
preguntados é maior nos municipios medianos e grandes que nos pequenos, pois os concellos pequenos 
sinalan a situación das mulleres como peor en menor medida que nos concellos medianos e grandes (5 
puntos porcentuais menos de media). É posible que en certa medida as desigualdades non se detectan do 
mesmo xeito nos concellos pequenos porque non se perciben como situacións de partida diferencias 
para mulleres e homes senón que se asumen como normativas, algo que entronca co roles de 
xénero que viamos tamén máis arraigados nos concellos pequenos. 
 
 

 

 
A falta de conciliación da vida laboral e familiar (62,5%), a inestabilidade laboral (41,5%) e o paro 
(35,8%) son os problemas que a poboación enquisada considera que máis afectan ás mulleres. 
 

  
Percepción sobre os principais problemas das mulleres 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 
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Tanto homes como mulleres consideraron estes tres como os principais problemas das mulleres, aínda que 
a percepción da falta de conciliación como principal problema é algo menor entre os homes que 
entre as mulleres (64,5% das mulleres fronte ao 55,7% dos homes). Ademais, nas respostas dadas 
polos homes vemos que estes perciben o paro como o segundo problema principal das mulleres en 
detrimento da inestabilidade laboral, que se sitúa como terceiro problema. 
 

  
Percepción sobre os principais problemas das mulleres por sexo 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Máis diferenzas entre a percepción dos principais problemas das mulleres atópanse segundo o tamaño de 
poboación do concello de residencia das persoas enquisadas, principalmente ente os concellos pequenos 
e os concellos medianos e grandes. Deste xeito, na seguinte táboa vemos que “A falta de conciliación 
da vida laboral e familiar”, aínda que se sitúa tamén como o principal problema das mulleres, a porcentaxe 
de persoas que o consideran como o principal problema nos concellos pequenos descende ata o 46,9% 
(fronte o 62,5% da poboación total). A menor participación das mulleres no mercado laboral nos 
concellos pequenos por un lado, e a maior percepción do traballo reprodutivo como 
responsabilidade das mulleres por outro, pode influír en que a percepción da conciliación como un 
problema sexa menor nos concellos con menos poboación. 
 
É necesario destacar tamén que problemas como a “falta de formación” ou a “mobilidade” son 
mencionados en maior medida por persoas residentes en concellos pequenos, probablemente por 
falta de servizos e recursos encamiñados a favorecer a formación regrada e ocupacional e a 
mobilidade nestes territorios. 
 
Como se viu no capítulo 3 “Educación”, segundo os datos secundarios extraídos do INE do censo de 
poboación do ano 2011, as comarcas con concellos pequenos son as que rexistran as menores taxas de 
formación para as mulleres, como é o caso do Xallas, Terra de Soneira, Ortegal, Ordes ou Terra de Melide 
(comarcas nas que nese mesmo ano a taxa de analfabetismo para as mulleres era superior ao 20%). Estes 
datos, unidos aos datos das percepcións recollidas no cuestionario, poden ser indicativos de que a situación 
non variou no tempo e que a día de hoxe persiste unha desigualdade de base en canto á formación por 
sexo, e esta está directamente relacionada coa dimensión territorial do concello.  
 

64,5%

42,6%

34,6%

21,5%

21,3%

19,9%

19,0%

10,4%

10,0%

9,4%

8,2%

5,9%

5,3%

2,7%

55,7%

37,8%

40,0%

28,6%

28,6%

24,3%

12,4%

8,6%

8,1%

5,4%

7,6%

6,5%

3,2%

1,6%

Falta de conciliación laboral-familiar

Inestabilidade laboral

Paro

Violencia de xénero

Diferenza salarial respecto aos homes

Falta de recoñecementos social no traballo

Falta de tempo

Falta de recursos económicos

Falta de formación

Saúde física e emocional

Falta de representación pública

Inseguridade

Mobilidade

Escaseza de recursos para acceder á cultura, deporte e…

Home Muller



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 13 

 

Ademais, outro aspecto a salientar é a diferenza observada sobre a percepción da violencia de xénero 
como un dos principais problemas das mulleres, pois o 32,2% das persoas enquisadas residentes en 
concellos grandes sinalaron esta problemática como unha das principais, sendo o cuarto problema máis 
mencionado dentro deste grupo, mentres que esta porcentaxe redúcese a un 7,4% entre a poboación 
residente en concellos pequenos, converténdose por tanto nun dos problemas menos mencionados. 
Do mesmo xeito, observamos que a percepción da violencia de xénero como principal problema é 
maior entre a poboación nova (menores de 35 anos) que entre a poboación maior (maiores de 65 anos), 
pois o 28,8% das persoas enquisadas menores de 35 sinalaron a violencia de xénero como un dos 
principais problemas que afectan ás mulleres, porcentaxe que se reduce a un 7,1% no caso das persoas 
maiores de 65 anos. Como posible explicación a estes datos, cabe destacar que nos concellos pequenos 
e entre os maiores de 65 anos existe unha maior invisibilización da violencia de xénero, vinculada en moitos 
casos á violencia económica, que non se identifica como forma de maltrato contras as mulleres. 
 

  
Percepción sobre os principais problemas das mulleres por tamaño de poboación  

 

Principais problemas 
Concellos 
Pequenos 

Concellos 
Medianos 

Concellos 
Grandes 

Falta de conciliación laboral-familiar 46,9% 65,6% 63,2% 

Inestabilidade laboral 29,6% 43,6% 43,0% 

Paro 27,2% 41,1% 35,9% 

Violencia de xénero 7,4% 12,9% 32,2% 

Diferenza salarial respecto aos homes 13,6% 24,1% 25,1% 

Falta de recoñecementos social no traballo 38,3% 18,7% 18,5% 

Falta de tempo 23,5% 15,4% 18,1% 

Falta de recursos económicos 17,3% 10,4% 9,0% 

Falta de formación 23,5% 13,7% 4,2% 

Saúde física e emocional 7,4% 7,1% 9,9% 

Falta de representación pública 8,6% 7,5% 8,6% 

Inseguridade 6,2% 6,2% 5,9% 

Mobilidade 17,3% 5,0% 2,9% 

Escaseza de recursos para acceder á cultura, deporte e ocio municipais 8,6% 2,5% 1,1% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
A nivel comarcal cabe mencionar as seguintes diferenzas observadas: 
 

• Na área da Costa da Morte obsérvase a porcentaxe máis baixa de percepción da falta de 
conciliación como principal problema das mulleres (55,3% fronte a 62,5% do total). 
 

• Aínda que non representan porcentaxes moi altos, a falta de formación foi sinalada como principal 
problema en maior medida nas áreas comarcais da Coruña Suroriental (22,2%), da Costa da 
Morte (21,4%) e da Barbanza-Noia (26,7%). 
 

• Do mesmo xeito, aínda que as porcentaxes son baixas cabe sinalar que a mobilidade, mentres foi 
sinalada como principal problema tan só polo 4,8% da poboación enquisada total, entre a poboación 
da área da Coruña Suroriental a porcentaxe ascende a 14,8%. Como se viu no capítulo 2 “Territorio 
e Mobilidade”, o grao de urbanización está directamente relacionado coa dispoñibilidade de opcións 
para a mobilidade. Segundo os datos analizados, 8 das 18 comarcas están compostas integramente 
por concellos de urbanización baixa, concretamente este problema é máis acusado nas comarcas do 
Xallas, Terra de Soneira, Ordes, Muros, A Barcala, Terra de Melide, Ortegal e Arzúa; e moitas delas 
fan parte da área da Coruña Suroriental. Así mesmo, estas comarcas presentan os maiores índices 
de envellecemento da provincia, tal e como se mencionou no capítulo de “Poboación” e, no caso das 
tres últimas, son as que reciben un maior orzamento en euros por habitante para obras e servizos, tal 
e como se desprende da análise dos datos do POS ou Plan Único do 2017.  
 

• A violencia de xénero foi sinalada como principal problema tan só polo 6,8% da poboación da 
área da Costa da Morte e polo 11,1% da poboación da área da Coruña Suroriental, mentres que 
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na área da Coruña esta porcentaxe ascende ao 36,1%. O capítulo 8 está dedicado ao estudo da 
violencia de xénero, e como se verá, precisamente o Partido Xudicial de Corcubión, que integra unha 
boa parte dos Concellos da área da Costa da Morte, xunto cos Partidos de Arzúa e Ordes, que forman 
parte da área da Coruña Suroriental, teñen as taxas de denuncias por violencia de xénero por cada 
10.000 mulleres más baixas do conxunto. Valores baixos nas taxas non significa que exista menor 
incidencia da violencia de xénero, senón que pode ser indicativo dunha maior resistencia a denunciar 
os feitos. Isto adoita relacionarse cunha menor inversión pública en recursos destinados a combater 
a violencia de xénero e coa sensación de maior seguridade económica das vítimas. En calquera caso, 
nestes territorios parece que hai unha menor visibilidade da problemática e un menor posicionamento 
crítico, así como conciencia, tanto das propias vítimas como da poboación en xeral.   
 

• O paro foi percibido como o segundo problema que máis afecta ás mulleres entre a poboación 
da área de Ferrol-Eume-Ortegal (50,3% fronte ao 35,8% da poboación total). A este respecto, como 
se viu no capítulo 4 “Traballo produtivo”, Ferrol é das comarcas coas taxas de paro rexistrado máis 
altas, e a terceira coa taxa de paro de mulleres máis alta, por detrás de Bergantiños e Fisterra.  
 

• A falta de recoñecemento social no traballo sitúase como o terceiro problema das mulleres 
para a poboación das áreas da Coruña Suroriental e da Barbanza-Noia, pois foi sinalado polo 
37% e o 30% da poboación destas área comarcais respectivamente, fronte ao 20,8% da poboación 
total. 

 
Se pasamos a analizar a percepción sobre os principais problemas que afectan aos homes comprobamos 
no seguinte gráfico que o paro (69,1%), a inestabilidade laboral (63,5%) e a falta de conciliación da vida 
laboral e familiar (32,3%) son os problemas que a poboación enquisada considera que máis lles afectan a 
eles. Aínda que son os mesmos que os que se mencionan principalmente para as mulleres, a orde e a 
intensidade varían de xeito significativo, pois mentres o principal problema que se percibe para as 
mulleres é a falta de conciliación, problema vinculado á esfera privada e ao ámbito reprodutivo, para 
os homes o principal problema percibido é o paro, vinculado a esfera pública e ao ámbito produtivo. 
Así, vemos que os estereotipos e os roles de xénero xogan tamén un papel fundamental á hora de percibir 
cales son os problemas que afectan ás mulleres e aos homes. 
 

  
Percepción sobre os principais problemas dos homes 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 
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No seguinte gráfico recóllense conxuntamente as percepcións da poboación sobre cales son os principais 
problemas que afectan a mulleres e homes. Centrándonos na falta de conciliación, observamos que un 
62,5% das persoas enquisadas sinalárona como principal problema das mulleres, porcentaxe que se 
reduce a un 32,3% como principal problema dos homes. Así, comprobamos como a propia sociedade 
articula as problemáticas de xeito diferencial para homes e mulleres e ao mesmo tempo configuran a 
realidade. Nestes datos comprobamos como parte da sociedade asigna ás mulleres a necesidade de 
conciliar, cando é unha problemática que debería afectar de igual modo a mulleres e a homes, polo que 
resulta evidente, non só que é necesario fomentar a corresponsabilidade, senón tamén que se debe 
sensibilizar á sociedade da necesidade de implicar aos homes nos coidados. 
 

  
Comparativa entre as percepcións sobre os principais problemas dos homes e das mulleres 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Cabe sinalar, que os homes enquisados sinalaron a falta de conciliación como principal problema dos 
homes en maior medida que as mulleres (40% fronte a 30,2%), polo que comprobamos que moitos 
homes teñen unha maior percepción das súas propias problemáticas en torno á conciliación da vida 
laboral e familiar que a que as mulleres teñen sobre eles. Tamén destaca que a diferenza entre 
concellos pequenos e concellos medianos e grandes é moi significativa, pois mentres entre a poboación 
dos concellos pequenos tan só un 12,3% percibe a falta de conciliación como un dos principais problemas 
dos homes, esta porcentaxe aumenta a un 33,6% e 35,5% no caso da poboación que reside en concellos 
medianos e grandes respectivamente. 
 
Por outra parte, e do mesmo xeito que vimos no caso das mulleres, observamos que problemas asociados 
aos homes como a “falta de formación” son mencionados en maior medida por persoas residentes en 
concellos pequenos (49,4%), que en concellos medianos (33,6%) e grandes (22,5%). 
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As administracións públicas teñen un papel fundamental á hora de paliar as múltiples desigualdades de 
xénero que observamos ao longo de toda a diagnose. Cabe por tanto, coñecer a valoración da poboación 
sobre algúns dos recursos existentes nos seus concellos e pertencentes ás distintas administracións, 
principalmente do ámbito local e autonómico. 
 
No seguinte gráfico recóllense os datos sobre o acordo ou desacordo da poboación cunha serie de 
afirmacións relativas aos recursos presentes nos concellos de residencia das persoas enquisadas. Nel 
vemos que tres foron as afirmacións que rexistraron un maior desacordo: “Hai suficientes recursos 
para a atención de persoas dependentes” (65,8% en desacordo), “O transporte público é bo” (56,3% 
en desacordo) e “Existen suficientes servizos para a atención de nenos/as” (49,8% en desacordo). 
En todos os casos trátase de recursos cun impacto de xénero moi importante, pois como vimos no capítulo 
sobre traballo reprodutivo, as mulleres son as que asumen a maior parte do traballo de coidados a menores 
e a persoas dependentes. Ao asumir en maior medida este traballo, son as que teñen máis dificultades 
para conciliar a vida laboral e familiar, polo que a existencia de recursos suficientes para a atención de 
dependencia e a nenos e nenas consolídase como un factor fundamental para paliar as desigualdades de 
xénero. Do mesmo xeito, os problemas de mobilidade afectan especialmente ás mulleres, polo que a 
inexistencia dunha rede de transporte público suficiente e de calidade incrementa as desigualdades de 
xénero do territorio. 
 

  
Porcentaxe de acordo ou desacordo coas seguintes afirmacións sobre os recursos existentes no 
concello de residencia 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Aínda que existen algunhas diferenzas por sexo na valoración destas afirmacións comprobamos que estas 
non son moi significativas. A máis relevante atopámola na afirmación “Síntome seguro/a”, que mentres un 
17,4% das mulleres mostraron o seu desacordo coa frase, esta porcentaxe vese reducida a un 10,8% no 
caso dos homes. 
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Porcentaxe de desacordo entre a poboación enquisada da provincia da Coruña coas seguintes 
afirmacións por sexo 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 
 

Onde atopamos diferenzas máis salientables e cando analizamos as respostas segundo o tamaño de 
poboación dos concellos de residencia das persoas enquisadas, pois a valoración de afirmacións como “O 
transporte público é bo” varía de xeito significativo. O desacordo respecto a esta afirmación é maioritario 
entre a poboación de concellos pequenos (82,7% en desacordo) e diminúe conforme aumenta o tamaño 
do concello (69,7% e 45,2% de desacordo en concellos medianos e grandes respectivamente). Situacións 
similares, aínda que con diferenzas non tan acusadas, vémolas nas afirmacións “Hai suficientes alternativas 
de ocio e tempo libre” e “Os servizos sanitarios son de boa calidade”, que presentan maior grado de 
desacordo nos concellos pequenos. 
 

  
Desacordo entre a poboación enquisada coas seguintes afirmacións por tamaño de poboación dos 
seus concellos de residencia 
 

Afirmacións relativas ao concello 

Tamaño de poboación 

Concellos 
Pequenos 

Concellos 
Medianos 

Concellos 
Grandes 

O transporte público é bo 82,7% 69,7% 45,2% 

Hai suficientes recursos para a atención de persoas dependentes 71,6% 72,6% 63,4% 

Existen suficientes servizos para a atención de nenos/as 54,3% 51,9% 48,7% 

Os servizos sanitarios son de boa calidade 44,4% 39,4% 29,1% 

Existen suficientes servizos educativos 42,0% 32,0% 35,0% 

Hai suficientes alternativas de ocio e tempo libre 55,6% 53,9% 37,7% 

Foméntase o papel da muller na vida cultural 44,4% 44,0% 37,0% 

Síntome seguro/a 16,0% 18,3% 16,5% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Por área comarcal cabe destacar os seguintes aspectos: 
 

• Na área da Coruña Suroriental son dúas as afirmacións que recollen un descordo significativamente 
maior que o rexistrado entre a poboación xeral da provincia, que son “Hai suficientes alternativas de 
ocio e tempo libre” (70,4% fronte a 45,1%) e “Foméntase o papel da muller na vida cultural” (55,6% 
fronte a 39,8%). 
 

• Na área da Costa da Morte tamén se observan dúas afirmacións que recollen un descordo 
significativamente maior que o rexistrado entre a poboación xeral, que son “O transporte público é bo” 
(77,7% fronte a 56,3%) e “Os servizos sanitarios son de boa calidade” (44,7% fronte a 33,6%). Destaca 
ademais, que a afirmación “Síntome seguro/a”, aínda que con valores baixos, rexistra o maior 
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porcentaxe de desacordo de todas as áreas comarcais (25,2% fronte ao 16% rexistrado para a 
poboación total). 
 

• Na área da Barbanza-Noia as afirmacións que recollen un descordo significativamente maior que o 
rexistrado entre a poboación xeral son “O transporte público é bo” (76,7% fronte a 56,3%) e “Hai 
suficientes alternativas de ocio e tempo libre” (63,3% fronte a 45,1%). 
 

• Na área de Ferrol-Eume-Ortegal obsérvase un maior grado de descordo na afirmación “O transporte 
público é bo” (66,9% fronte a 56,3%). 
 

• Nas áreas da Coruña e Santiago os valores son moi similares aos do conxunto da poboación 
enquisada, aínda que destaca en ambos casos que os valores de desacordo coa afirmación “O 
transporte público é bo” son máis baixos. 
 
 

 

 
Como punto final da enquisa á poboación xeral é necesario coñecer cales son as súas percepcións sobre 
cal é o camiño máis adecuado para reducir as desigualdades de xénero. Segundo os resultados da enquisa, 
as accións que a poboación considera máis necesarias de realizar para este fin son “Educar en igualdade 
dende os centros educativos” (61,1%), “Facilitar a vida persoal, laboral e familiar a través da 
racionalización de horarios laborais e a implicación das empresas e das AAPP” (47,8%), 
“Sensibilizar á poboación en materia de violencia de xénero, procurando así superar os estereotipos 
e as opinións sexistas” (41,3%) e “Concienciar ao tecido empresarial sobre a importancia de 
desenvolver medidas para a conciliación de vida familiar e profesional” (40,4%). 
 

  
Percepción sobre as accións máis necesarias para reducir as desigualdades 

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
 

61,1%

47,8%

41,3%

40,4%

26,9%

24,3%

23,2%

16,0%

8,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Educar en igualdade dende os centros educativos

Facilitar a vida personal, laboral e familiar a través da
racionalización de horarios laborais e a implicación das…

Sensibilizar á poboación en materia de violencia de xénero,
procurando así superar os estereotipos e as opinións sexistas

Concienciar ao tecido empresarial sobre a importancia de
desenvolver medidas para a conciliación de vida familiar e…

Eliminar a brecha salarial que existe entre homes e mulleres

Aumentar a presenza das mulleres nos espazos de toma de
decisións

Implicar aos homes nas tarefas domésticas e de coidados

Mellorar a prevención da violencia contra as mullures

Difusión dirixida á poboación e ás empresas sobre dereitos,
permisos e beneficios realacionados cos permisos de…



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 19 

 

Analizando as respostas segundo sexo non atopamos grandes diferenzas salvo no caso da medida 
“Aumentar a presenza das mulleres nos espazos de toma de decisións”, que ten máis apoio por parte das 
mulleres (27,20% fronte a 14,10% dos homes). Observamos que a necesidade de “Sensibilizar á 
poboación en materia de violencia de xénero”, no relativo aos grupos de idade, percíbese 
principalmente entre a poboación menor de 35 (46,1%) e entre a poboación entre 35 e 64 (40%), non 
tanto entre os maiores de 65 anos (21,4%). Ademais, á percepción da necesidade de realizar accións 
para “Facilitar a vida persoal, laboral e familiar” destaca principalmente entre a poboación entre 35 
e 64 anos e polo tanto, en plena idade laboral (53,4% fronte a 39% de menores de 35 e 21,4% de 
maiores de 65). 
 
Observamos tamén que a percepción sobre a necesidade de “Implicar aos homes nas tarefas 
domésticas e de coidados” aumenta conforme diminúe o tamaño do concello, pois nos concellos 
grandes esta necesidade maniféstana tan só o 18,1%, nos concellos medianos o 26,1% e nos concellos 
pequenos a percepción sobre esta necesidade aumenta ata o 35,8%. A maior percepción desta 
necesidade obsérvase tamén en maior medida nas áreas comarcais da Costa da Morte (33%) e da 
Barbanza-Noia (43,3%). Datos que son un claro síntoma da menor participación dos homes na esfera 
reprodutiva nestes territorios. 
 
 

 
 
Hoxe en día o terceiro sector configúrase como unha institución vital para o funcionamento das 
nosas sociedades. A súa desaparición suporía un enorme empobrecemento social pois contribúen de 
xeito crucial a mellorar a calidade de vida da cidadanía en todos os aspectos (cultura, deporte, participación 
cidadá, pobreza, etc.). Na configuración da sociedade, as asociacións e as entidades do terceiro sector 
xogan un papel fundamental, tamén á hora de mellorar as condicións de vida das mulleres e a súa 
contribución a superar as desigualdades entre homes e mulleres é imprescindible. Por iso vemos necesario 
coñecer tamén as percepcións que teñen as asociacións sobre a realidade de mulleres e homes no 
territorio.  
 
A enquisa de “Compartimos Plan” para o tecido asociativo dirixiuse a entidades e asociacións da provincia 
da Coruña, e nela recóllense as percepcións das persoas que traballan ou forman parte delas. Do mesmo 
xeito que na enquisa dirixida á poboación xeral, o método de recollida da información foi a través dunha 
plataforma online, coa que se conseguiu a resposta válida de 96 entidades ou asociacións. Os ámbitos de 
actuación das asociacións que responderon á enquisa son múltiples pero destacan principalmente os 
ámbitos de acción social, de muller e de diversidade funcional, pois representan ao 42.7%, ao 21,9% e ao 
20,8% das entidades que forman parte da mostra respectivamente. Non obstante, tamén participaron 
asociacións culturais, veciñais, recreativas ou deportivas entre outras, polo que existe unha ampla 
representación do tecido asociativo na mostra. 
 
 

 

 
Ao inicio deste capítulo sinalouse a importancia das campañas de sensibilización como mecanismos para 
visibilizar as desigualdades de xénero existentes na sociedade para tomar conciencia sobre a situación e 
traballar para superala. Nos datos da enquisa á poboación xeral comprobamos que estas campañas teñen 
un efecto positivo pois evidenciouse que a maioría da poboación percibe efectivamente a existencia destas 



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 20 

 

desigualdades, especialmente nalgúns ámbitos concretos. Cómpre coñecer agora cal é a percepción 
existente sobre as desigualdades de xénero entre o tecido asociativo, pois en moitas ocasións configúrase 
como un axente chave da comunidade, que pode xogar un papel importante á hora de traballar 
conxuntamente cos demais axentes sociais en prol da igualdade de xénero e a superación das 
desigualdades. 
 
No seguinte gráfico vemos que entre o persoal das diferentes asociacións enquisadas observamos 
que ata o 60,4% considera que as desigualdades existentes entre homes e mulleres son “bastante 
grandes”, un 15% “moi grandes”, pero preto dun 20% considera as desigualdades de xénero como 
“Pequenas”, “Case inexistentes” ou “Ningunha”. 
 

  
Percepción sobre as desigualdades de xénero no seu concello 
  

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Os resultados presentan diferenzas significativas por tamaño de poboación dos concellos aos que 
pertencen as asociacións enquisadas, pois vemos na táboa seguinte que a percepción das desigualdades 
de xénero aumenta significativamente conforme aumenta o tamaño de poboación. Así, vemos que mentres 
nos concellos pequenos un 64,7% das persoas enquisadas das asociacións considera as desigualdades 
de xénero presentes nos seu concellos como “Moi grandes” ou “Bastante grandes”, nos concellos medianos 
e grandes a porcentaxe ascende ata o 70,9% e o 79,2% respectivamente.  
 
A tendencia nos datos segundo tamaño de poboación dos concellos presenta unha situación similar á 
observada entre a poboación xeral, onde se observou tamén unha menor percepción das desigualdades 
de xénero entre a poboación residente en concellos pequenos. Así, os datos poñen de manifesto a 
necesidade de traballar a sensibilización non só entre a poboación xeral senón tamén entre o propio 
tecido asociativo, pois a realidade difire da percepción como vimos ao longo de todos os capítulos 
da diagnose, pois é nos concellos máis pequenos onde se dan as maiores desigualdades de xénero. 
 

  
Percepción sobre as desigualdades no seu concello por tamaño de poboación 
 

Tamaño de poboación 
"Moi grandes" + 

"Bastante grandes" 

"Pequenas" +  "Case 
inexistentes" + 

"Ningunha" 
"Non sei" 

Concellos Pequenos 64,7% 35,3% 0,0% 

Concellos Medianos 70,9% 25,0% 4,2% 

Concellos Grandes 79,2% 14,6% 6,3% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Aínda que a desigualdade de xénero afecta a moitos aspectos da vida das mulleres, a sociedade percibe 
estas desigualdades con maior intensidade nalgúns aspectos que noutros. No caso das asociacións 
enquisadas observamos que os ámbitos percibidos como os de maior desigualdade son os mesmos 
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que os que viamos para a poboación xeral, aínda que neste caso a conciliación é o campo onde se 
percibe en maior medida unha situación “peor” para as mulleres, pois así o sinalan o 84,4% das 
persoas enquisadas das asociacións. 
 
É salientable ademais que na maior parte dos aspectos preguntados ningunha das persoas enquisadas 
sinalou que a situación das mulleres é mellor. Soamente se observa algún valor residual no acceso a postos 
de responsabilidade política e no acceso á educación superior. 
 

  
Percepción dunha situación “peor” das mulleres respecto aos homes nos seguintes aspectos  

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Ademais, é moi significativo comprobar as grandes diferenzas existentes na percepción das desigualdades 
por tamaño de poboación dos concellos ás que pertencen as asociacións. Na seguinte táboa vemos que 
as percepcións dunha situación “peor” das mulleres é maior na maioría dos aspectos preguntados entre as 
asociacións de concellos grandes, con respecto ás asociacións dos concellos medianos, pero sobre todo 
con respecto ás asociacións dos concellos pequenos. 
 

  
Percepción dunha situación “peor” das mulleres respecto aos homes nos seguintes aspectos por 
tamaño de poboación 
 

Aspectos preguntados 
Concellos 
Pequenos 

Concellos 
Medianos 

Concellos 
Grandes 

O acceso á educación superior 17,6% 8,3% 10,4% 

As posibilidades de compaxinar vida laboral e familiar 58,8% 79,2% 95,8% 

O acceso a postos de responsabilidade nas empresas 58,8% 66,7% 83,3% 

O acceso a postos de responsabilidade política 23,5% 33,3% 75,0% 

A estabilidade no posto de traballo 58,8% 54,2% 79,2% 

As posibilidades de ascenso no traballo 58,8% 54,2% 85,4% 

Os salarios 70,6% 70,8% 77,1% 

As oportunidades para atopar un emprego 52,9% 45,8% 75,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Preguntadas sobre o grao de desigualdades percibidas en diferentes aspectos, as asociacións sinalan 
que as maiores desigualdades atópanse nas responsabilidades familiares e domésticas e no acceso 
a postos de toma de decisións, pois ata o 77,1% e o 50% sinalan que neses aspectos 
respectivamente existen “moitas desigualades”. Os resultados poden verse no gráfico seguinte, onde 
vemos tamén que no uso de novas tecnoloxías, na formación e a educación, no acceso á cultura e no 
acceso a servizos públicos as asociacións que consideran que existen moitas desigualdades non supera 
en ningún caso o 10%. 
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Percepción sobre o grao de desigualdades nos seguintes aspectos 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
 

 

 

 
Do mesmo xeito que na enquisa dirixida á poboación xeral, indagamos entre o tecido asociativo a súa 
percepción sobre os principais problemas que afrontan mulleres e homes na súa vida diaria. Novamente 
vemos que a conciliación da vida laboral e familiar consolídase como o principal problema das mulleres. 
Porén, destaca que o 83,3% das asociacións sinalan a falta de conciliación como principal problema das 
mulleres, mentres que este é percibido como principal problema dos homes tan só para un 18,8%. É 
sorprendente que sendo unha problemática que debería de afectar a ambos sexos por igual, a percepción 
para unhas e outros dende o tecido asociativo sexa tan dispar. Aínda que é certo que, como vimos nos 
capítulos de traballo produtivo e reprodutivo, as mulleres teñen unha maior asunción das responsabilidade 
familiares, e estas condicionan en maior medida ás mulleres, o certo é que tamén un 40% dos homes 
sinalaban esta problemática como unha das que máis lles afecta. Neste sentido, focalizar a problemática 
exclusivamente nas mulleres pode contribuír en certa medida a perpetuar os roles e estereotipos de xénero, 
e dende o tecido asociativo, débese traballar tamén para poñer o foco desta problemática nos homes e 
visibilizar o seu papel nas tarefas de coidados que é cada vez máis crecente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabi
lidades

familiares e
domésticas

Accesos a
postos de
toma de
decisións

Acceso ao
emprego e
condicións

laborais

Ocio e
deporte

Uso das
novas

tecnoloxías

Formación
e educación

Acceso á
Cultura

Acceso a
servizos
públicos

Poucas desiguadades 4,2% 17,7% 17,7% 45,8% 63,5% 65,6% 69,8% 70,8%

Algunhas desigualdades 17,7% 18,8% 31,3% 29,2% 21,9% 25,0% 18,8% 22,9%

Moitas desigualdades 77,1% 50,0% 46,9% 15,6% 8,3% 6,3% 4,2% 1,0%

Non sei 1,0% 13,5% 3,1% 8,3% 5,2% 3,1% 7,3% 4,2%

Non contesta 0,0% 0,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 23 

 

  
Percepcións sobre os principais problemas das mulleres e dos homes 
 

  Mulleres Homes 

Falta de conciliación laboral-familiar 83,3% 18,8% 

Inestabilidade laboral 41,7% 54,2% 

Violencia de xénero 26,0% -- 

Falta de recoñecementos social no traballo 26,0% 1,0% 

Diferenza salarial 22,9% 1,0% 

Paro 20,8% 76,0% 

Falta de recursos económicos 17,7% 21,9% 

Falta de tempo 11,5% 7,3% 

Mobilidade 11,5% 5,2% 

Saúde física e emocional 7,3% 9,4% 

Falta de formación 7,3% 21,9% 

Falta de representación pública 6,3% 1,0% 

Inseguridade 1,0% 6,3% 

Escaseza de recursos para acceder á cultura, deporte e ocio municipais 0,0% 4,2% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Por outra banda, é moi significativo tamén observar que o paro é percibido como o principal problema dos 
homes por un 76% das persoas que forman parte das asociacións, mentres que é percibido como principal 
problema das mulleres tan só para un 20,8% cando os datos vistos no capítulo de traballo produtivo amosan 
que o desemprego afecta en maior medida ás mulleres. Esta é unha mostra das maiores problemáticas 
que afrontan as mulleres, pois sendo o paro un problema que lles afecta máis que aos homes o feito de 
contar con outras problemáticas engadidas fai que o paro non sexa a problemática principal que se percibe 
sobre elas. 
 
 

 

 
Nos epígrafes anteriores comprobamos que dende o tecido asociativo a peor situación das mulleres 
focalízase nas posibilidades de compaxinar a vida laboral e familiar, que o ámbito onde se rexistran as 
maiores desigualdades é na asunción das responsabilidades familiares e domésticas e que o principal 
problema das mulleres é a falta de conciliación da vida laboral e familiar. Todas estas percepcións 
analizadas anteriormente teñen a súa contrapartida cando preguntamos sobre cal cren que é a acción 
prioritaria para solucionar os problemas das mulleres, pois non é outra que “Facilitar a vida persoal laboral 
e familiar a través da racionalización de horarios”, que foi sinalada como acción prioritaria polo 
58,3% das asociacións. A esta séguelle “Educar en igualdade dende os centros educativos” cun 
53,1%, acción que foi sinalada como prioritaria para polo 61,1% na enquisa de poboación xeral. 
 
Destaca tamén que a acción prioritaria que aparece en terceiro lugar é “Concienciar ao tecido empresarial 
sobe a importancia de desenvolver medidas para a conciliación da vida familiar e profesional” sinalada polo 
40,6% das asociacións, unha medida que tamén vai en correlación coas problemáticas percibidas polo 
tecido asociativo en torno a conciliación.  
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Percepción sobre as accións máis necesarias para reducir as desigualdades  
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
 

 

 
As administracións públicas teñen un papel central na consecución dunha igualdade real e efectiva entre 
mulleres e homes. Os poderes públicos teñen de feito un mandato constitucional, no que se recolle que 
corresponde aos poderes públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade das persoas 
e dos grupos nos que se integran sexan reais e efectivas. Neste traballo as administración locais son 
fundamentais ao tratarse das administracións que se sitúan máis preto da cidadanía e que, por tanto, poden 
intervir na realidade dun xeito máis efectivo. Pero un primeiro punto para poder traballar de maneira eficaz 
na procura da igualdade dende as Administracións Locais é que o propio persoal encargado de levar a 
cabo o deseño e a execución das políticas públicas en materia de igualdade perciba e recoñeza as 
desigualdades de xénero presentes nos seus concellos.  
 
Co obxectivo de analizar as actitudes e as percepcións do persoal das Administracións Locais que traballa 
nas áreas de igualdade realizouse unha enquisa específica dirixida a este grupo. Do mesmo xeito que nos 
casos anteriores, o método de recollida da información foi a través dunha plataforma online, coa que se 
conseguiu a resposta válida de 79 concellos da provincia da Coruña dos 93 que a compoñen. 
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Un primeiro punto de análise pasa por coñecer cal é a percepción directa do persoal municipal responsable 
das áreas de igualdade sobre o nivel de desigualdades de xénero que existen nos seus concellos. No 
seguinte gráfico recóllense as respostas e vemos que o 74,7% de persoal municipal enquisado sinala 
que as desigualdades de xénero son “bastante grandes”, un 8,9% considera que son “moi grandes”, 
pero existe un 14% que identifica as desigualdades existentes nos seus concellos como “pequenas” 
ou “case inexistentes”. 
 

  
Percepción sobre as desigualdades de xénero no seu concello 

 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Cabe preguntarse se esta percepción do persoal municipal sobres as desigualdades de xénero varía 
segundo o tamaño de poboación dos concellos. Así, se analizamos os datos que se recollen no seguinte 
gráfico observamos que nos concellos grandes ata un 90,9% considera que as desigualdades son 
“bastantes grandes”. Se sumamos as categorías “moi grandes” e “bastante grandes” vemos que o 
persoal municipal dos concellos grandes teñen unha maior percepción das desigualdades, pois o 
90,9% sinalan estas opción, mentres que a porcentaxe redúcese ao 83,8% e ao 80,6% dos concellos 
pequenos e medianos respectivamente. 
 

  
Percepción sobre as desigualdades por tamaño de poboación 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 

8,9%

74,7%

12,7%

1,3% 0,0% 2,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Moi grandes Bastante grandes Pequenas Case inexstentes Ningunha Non sei

13,5%

70,3%

10,8%

0,0% 0,0%
5,4%6,5%

74,2%

16,1%

3,2% 0,0%
0,0%0,0%

90,9%

9,1%

0,0% 0,0%
0,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Moi grandes Bastante grandes Pequenas Case inexstentes Ningunha Non sei

Concellos Pequenos Concellos Medianos Concellos Grandes



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 26 

 

Na análise por áreas comarcais, observamos que nas áreas da Costa da Morte e da Barbanza-Noia a 
percepción directa das desigualdades como “moi grandes” ou “bastante grandes” é máis baixa que 
no resto das áreas comarcais. Pola contra, na área de Santiago obsérvase que o 100% percibe as 
desigualdades como “moi grandes” ou “bastante grandes”. 
 

  
Percepción sobre as desigualdades por comarcas 
 

Comarca 
Moi grandes ou bastante 

grandes 
Pequenas, case 

inexistentes ou ningunha 
Non sabe (n) 

A Coruña Suroriental 85,70% 7,10% 7,10% 14 

Área da Coruña 78,60% 21,40% 0,00% 14 

Área da Costa da Morte 68,80% 25,00% 6,30% 16 

Área de Santiago 100,00% 0,00% 0,00% 11 

Barbanza-Noia 66,70% 33,40% 0,00% 6 

Ferrol-Eume-Ortegal 94,40% 5,60% 0,00% 18 

Total 83,54% 13,92% 2,53% 79 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Vistos os resultados, cabe preguntarse se existe unha maior percepción das desigualdades entre o persoal 
municipal que entre a poboación xeral ou as asociacións. Pois ben, analizando conxuntamente as respostas 
a esta pregunta realizada ao persoal municipal, asociacións e poboación xeral, comprobamos que a 
percepción das desigualdades é maior entre o persoal municipal, pois ata o 83,5% considera as 
desigualdades existentes “moi grandes” ou “bastante grandes”, mentres que entre asociacións e 
poboación xeral esta porcentaxe é do 75% e o 73,4% respectivamente.  
 
Destes datos pódese deducir que, aínda que existe un 14% de persoal municipal que identifica as 
desigualdades entre homes e mulleres como pequenas ou inexistentes, existe unha maior 
sensibilidade ou capacidade de percepción das desigualdades entre o persoal municipal que entre 
a poboación xeral ou as asociacións, algo fundamental pois é condición necesaria identificar a 
problemática para poder actuar sobre ela. De todos os xeito, temos que ter en conta que ata un 9% e 
un 5,2% da poboación xeral e de asociacións non soubo contestar a esta pregunta. 
 

  
Percepción sobre as desigualdades: Persoal municipal, asociacións e poboación xeral 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
A desigualdade entre homes e mulleres é un fenómeno que afecta como vimos a case todos os ámbitos da 
vida. Non obstante, atopamos que esta desigualdade afecta con maior intensidade en aspectos moi 
concretos da vida das mulleres. Segundo a percepción do persoal municipal dos concellos as maiores 
desigualdades atópanse á hora de conciliar a vida persoal e familiar, no emprego e no acceso a postos de 
decisión, pois o 91,1%, o 59,5% e o 63,3% respectivamente consideran que nestes ámbitos existen “moitas 
desigualdades”.  
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Percepción sobre as desigualdades nos seguintes aspectos 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Aínda que a percepción sobre o grao de desigualdades que existe nos aspectos que se detallan no gráfico 
anterior difire entre o persoal municipal das diferentes áreas e comarcas da provincia, como pauta xeral 
observamos que a maioría sitúa a conciliación, o emprego e o acceso a postos de decisión como os campos 
onde se rexistran as maiores desigualdades. Non obstante, analizando os datos do gráfico seguinte 
podemos comprobar que, polo xeral, existe unha maior percepción das desigualdades entre o persoal 
municipal da área de Santiago, mentres que nas áreas da Coruña e da Barbanza-Noia é onde se rexistran 
as menores porcentaxes de percepción de “moitas desigualdades” nos diferentes aspectos polos que se 
pregunta. Neste senso, podemos observar que mentres para o 92% do persoal municipal total percíbense 
“moitas desigualdades” á hora de conciliar, entre o persoal municipal da área da Coruña esa porcentaxe 
sitúase no 78,6%. Do mesmo xeito, para o 33,3% do persoal municipal da área da Barbanza-Noia existen 
“Moitas desigualdades” no acceso ao emprego e nas condicións laborais, porcentaxe que se sitúa no 58,7% 
se preguntamos ao total do persoal municipal da provincia. 
 
No relativo ao acceso aos postos de decisión, á mobilidade, ao acceso a cultura ou ao acceso a 
servizos públicos é na área de Santiago onde o persoal municipal ten unha maior percepción de 
“moitas desigualdades”, mentres que no uso das novas tecnoloxías ou no ocio e deporte é o persoal 
municipal da área da Costa da Morte quen rexistra esa maior percepción. Tamén destaca unha maior 
percepción entre o persoal municipal da área da Coruña relativa a formación e a educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciliación Emprego
Acceso á
postos de
decisión

Mobilidade
Ocio e
deporte

Tecnoloxía
Acceso á
Cultura

Formación e
educación

Acceso a
servizos
públicos

Poucas desigualdades 0,0% 10,1% 10,1% 15,2% 32,9% 40,5% 44,3% 46,8% 54,4%

Algunhas desigualdades 8,9% 27,8% 22,8% 43,0% 46,8% 38,0% 41,8% 38,0% 34,2%

Moitas desigualdades 91,1% 59,5% 63,3% 38,0% 17,7% 19,0% 11,4% 12,7% 7,6%

Non sei 0,0% 1,3% 3,8% 3,8% 1,3% 2,5% 2,5% 2,5% 3,8%

Non contesta 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Poucas desigualdades Algunhas desigualdades Moitas desigualdades Non sei Non contesta



Diagnose Compartimos Plan |  | páxina 28 

 

  
Percepción de “Moitas desigualdades” nos seguintes aspectos por áreas comarcais 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Se descendemos ao nivel comarcal, cabe sinalar algunhas peculiaridades, pois destaca que o 100% do 
persoal municipal das comarcas da Barcala, Muros e Ortegal considera que tamén existen “moitas 
desigualdades” na mobilidade (fronte ao 38,7% do total do persoal municipal enquisado), percepción 
que avala tamén ao 75% do persoal municipal de Arzúa e ao 66,7% do persoal municipal de Terra de 
Soneira. Do mesmo xeito, destaca a percepción de “moitas desigualdades” no ocio e o deporte por 
parte do persoal municipal de Muros (100%) e no uso das novas tecnoloxías por parte do persoal 
municipal de Fisterra (75%). 
 
Ademais de considerar a conciliación un aspecto da vida onde hai moitas desigualdades, o 93,7% do 
persoal municipal enquisado considera que a situación das mulleres é peor que a dos homes á hora de 
conciliar e poder compaxinar vida laboral e familiar. E non só no campo da conciliación a situación percíbese 
peor no caso das mulleres, tamén nos salarios (83,5%), no acceso a postos de responsabilidade nas 
empresas (82,3%) e nas posibilidades de ascenso no traballo (81%) a situación percíbese maioritariamente 
como peor. Tan só no acceso á educación superior a maior parte do persoal municipal (75,9%) percibe 
unha situación de igualdade entre homes e mulleres tal e como vemos no gráfico seguinte. 
 

  
Percepción sobre a situación das mulleres respecto aos homes nos seguintes aspectos 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 
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Acceso á postos de decisión 42,90% 42,90% 62,50% 90,90% 66,70% 77,80%

Mobilidade 35,70% 28,60% 31,30% 36,40% 16,70% 61,10%

Tecnoloxía 14,30% 0,00% 31,30% 27,30% 0,00% 27,80%
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Se comparamos as respostas dadas na enquisa á poboación xeral e ás asociacións coas respostas dadas 
polo persoal municipal comprobamos de novo que a percepción das desigualdades é maior entre o persoal 
municipal, pois en todos os aspectos preguntados a percepción dunha situación “peor” das mulleres é maior 
que á que observamos entre a poboación xeral e as asociacións. Destaca sobre todo a diferenza atopada 
na percepción sobre a situación das mulleres nas “posibilidades de compaxinar vida laboral e familiar”, que 
mentres que para o 73,1% da poboación xeral a situación das mulleres é peor que a dos homes para o 
persoal municipal esa porcentaxe ascende ao 93,7%. Do mesmo xeito, observamos que a percepción sobre 
as desigualdades é lixeiramente maior entre as asociacións que entre a poboación xeral. 
 

  
Percepción entre persoal municipal, asociacións e poboación xeral dunha situación peor das 
mulleres respecto aos homes nos seguintes aspectos 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
En base aos datos analizados no gráfico anterior podemos deducir que o contacto diario coa realidade 
social nos concellos, así como a introdución da perspectiva de xénero na percepción da realidade e na 
execución do traballo municipal deriva en certa medida nunha maior sensibilidade e percepción das 
desigualdades que sofren as mulleres por parte do persoal municipal. Non obstante, esta percepción sobre 
as desigualdades non é a mesma en todo o territorio. Se volvemos a analizar as percepcións entre o persoal 
municipal das distintas áreas comarcais da provincia comprobamos novamente que existe unha maior 
percepción das desigualdades entre o persoal municipal da área de Santiago e unha menor percepción da 
desigualdade na área da Barbanza-Noia. 
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Percepción dunha situación “peor” das mulleres respecto aos homes nos seguintes aspecto por 
áreas comarcais 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Aínda que existen diferenzas entre as distintas áreas comarcais podemos atopar os seguintes elementos 
comúns na percepción das desigualdades: 
 

• As posibilidades de compaxinar vida laboral e familiar sitúase como un dos aspectos onde se percibe 
en maior medida una peor situación das mulleres, independentemente da área comarcal. 
 

• No acceso á educación superior atopamos unha menor percepción das desigualdades en todas as 
áreas comarcais, aínda que cabe destacar que na áreas de Santiago e de Ferrol-Eume-Ortegal máis 
dun 30% do persoal municipal considera peor a situación das mulleres. 

 
Co fin de poder analizar sistematicamente e comparativamente o grao de percepción das desigualdades 
entre o persoal municipal das diferentes áreas comarcais, e entre a poboación xeral e as asociacións destas 
mesmas áreas elaboramos o “Índice de percepción das desigualdades” a partir das respostas ofrecidas 
nas diferentes enquisas a mesma pregunta sobre a percepción dunha situación peor das mulleres nos 
aspectos que se poden observar no gráfico anterior. A forma de elaborar o índice realizouse dividindo o 
número de aspectos sinalados como “peor” entre o número de aspectos valorados e convertendo o 
resultado nunha escala de 0 a 10 na que 0 significa que non se percibiu desigualdades en ningún aspecto 
e 10 que se percibiu desigualdades en todos os aspectos. 
 
Na seguinte táboa pódese observar a media deste índice obtido das respostas ofrecidas polo persoal 
municipal dos concellos, pola poboación xeral e polo tecido asociativo por áreas comarcais  
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Índice de percepción das desigualdades entre o persoal municipal, a poboación xeral e as 
asociación por áreas comarcais 
 

Áreas Comarcais Concellos Poboación xeral Asociacións 

A Coruña Suroriental 6,99 7 8,75 

Área da Coruña 6,64 6,6 6,87 

Área da Costa da Morte 7,32 6,27 5,48 

Área de Santiago 8,57 6,53 8,26 

Barbanza-Noia 6,85 6,33 5,42 

Ferrol-Eume-Ortegal 8,08 6,66 5,25 

Total  7,45 6,56 6,76 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 
 

Varios son os aspectos a salientar da táboa anterior: 
 

• O índice de percepción das desigualdades rexistra os seus niveis más altos entre o persoal municipal 
dos concellos (7,45), seguido das asociacións (6,76) e a poboación xeral (6,56). 
 

• Na Coruña Suroriental obsérvanse os índices máis altos en percepción da desigualdade entre 
a poboación xeral e as asociacións, mentres que entre o persoal municipal o índice de percepción 
das desigualdades sitúase por debaixo da media do persoal municipal. Nesta área as asociacións 
son as que mostran ter unha maior percepción das desigualdades que sofren as mulleres. 
 

• Na área da Coruña obsérvanse valores moi similares no índice de percepción das desigualdades 
entre persoal municipal, poboación xeral e asociacións, aínda que destaca que rexistra o valor máis 
baixo entre o persoal municipal de todas as áreas comarcais. 
 

• Caso contrario é o da área da Costa da Morte, pois entre a poboación xeral e as asociacións 
rexístranse algúns dos valores máis baixos dos seus grupos, mentres que entre o persoal municipal 
o índice de percepción das desigualdades é significativamente superior. 
 

• Na área de Santiago atopamos o valor máis alto no índice de percepción das desigualdades 
entre o persoal municipal, e dos máis altos entre asociacións, non tanto entre a poboación xeral 
que rexistra un dos valores máis baixos no índice deste grupo. Nesta área obsérvase polo tanto 
unha maior sensibilidade cara as desigualdades entre o persoal municipal que entre a súa propia 
poboación. 
 

• A área da Barbanza-Noia consolídase, xunto coa área da Coruña, como unha das que rexistra 
os menores valores de percepción das desigualdades tanto en persoal municipal como na 
poboación xeral, pero sobre todo entre as asociacións do territorio. 
 

• Por último, na área de Ferrol-Eume-Ortegal observamos unha situación diferencial entre o persoal 
municipal e a poboación e asociacións do territorio, pois entre o persoal municipal os valores de 
percepción das desigualdades son significativamente maiores que entre a poboación xeral e o tecido 
asociativo. 

 
Por outra parte, e tal e como vimos noutros ámbitos analizados, observamos que a percepción das 
desigualdades entre o persoal municipal aumenta conforme aumenta o tamaño de poboación dos concellos, 
pois nos concellos pequenos o “Índice de percepción das desigualdades” sitúase en 7,24 puntos, nos 
concellos medianos é de 7,46 puntos e nos concellos grandes elévase ata os 8,14 puntos. 
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Do mesmo xeito que vimos entre a poboación xeral, cando preguntamos ao persoal municipal cales cre 
que son os principais problemas das mulleres a conciliación sitúase en primeiro lugar, pois é sinalado polo 
63,3, seguido da inestabilidade laboral (40,9%), o paro (38% nos dous casos) e a falta de recursos 
económicos (36,7%). 
 

  
Percepción sobre os principais problemas das mulleres 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
A percepción da conciliación como principal problema das mulleres obsérvase sobre todo no persoal 
municipal dos concellos pequenos (78,4%). No caso dos concellos medianos o principal problema é o paro 
(51,6%), mentres que a inestabilidade laboral sitúase como o principal problema das mulleres entre o 
persoal municipal dos concellos grandes (72,7%). 
 

  
Percepcións sobre os principais problemas das mulleres por tamaño de poboación 

 

Problemas que afectan ás mulleres 
Concellos 
Pequenos 

Concellos 
Medianos 

Concellos 
Grandes 

Conciliación 78,4% 48,4% 54,5% 

Inestabilidade laboral 48,6% 41,9% 72,7% 

O Paro 27,0% 51,6% 36,4% 

Falta de recursos económicos 29,7% 41,9% 45,5% 

Mobilidade 29,7% 16,1% 9,1% 

Falta de recoñecemento no traballo 21,6% 19,4% 0,0% 

Falta de formación 18,9% 12,9% 9,1% 

Violencia de xénero 2,7% 22,6% 36,4% 

Saúde física e emocional 8,1% 12,9% 18,2% 

Diferenza salarial 10,8% 12,9% 0,0% 

Falta de tempo 5,4% 12,9% 9,1% 

Inseguridade 8,1% 0,0% 0,0% 

Acceso á tecnoloxía 5,4% 0,0% 0,0% 

Acceso á cultura, deporte e ocio 0,0% 3,2% 0,0% 

Falta de representación pública 0,0% 3,2% 0,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 
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Analizando os datos da táboa anterior comprobamos que algunhas das tendencias observadas na 
percepción entre a poboación xeral dos principais problemas que afectan ás mulleres repítense nos 
resultados da enquisa realizada ao persoal municipal. Así, observamos que a mobilidade ou a falta de 
formación son percibidos como problemas que afectan en maior medida ás mulleres nos concellos 
pequenos que nos medianos e grandes, mentres que a violencia de xénero apenas se percibe como 
principal problema nos concellos pequenos. 
 
Comparando as percepcións sobre os principais problemas das mulleres que sinalou o persoal municipal 
de cada área comarcal con respecto aos resultados obtidos para o conxunto provincial podemos destacar 
o seguinte: 
 

• Na Coruña Suroriental en ningún caso se mencionou a violencia de xénero ou a saúde física e 
emocional como un dos principais problemas, mentres que a falta de tempo, que é percibida como 
un dos principais problemas polo 8,9% do persoal municipal da provincia, alcanza un 21,4% entre o 
persoal municipal desta área. 
 

• Na área da Coruña obsérvanse valores moi similares aos do total do persoal municipal, aínda que 
destaca que en ningún caso se mencionou a falta de formación como un dos principais problemas. 
Pola súa parte, a saúde física e emocional, que foi mencionada polo 15,2% do persoal municipal 
total, alcanza o 21,4% nesta área. 
 

• Na área da Costa da Morte ningunha das persoas enquisadas sinalou a falta de recoñecemento 
social no traballo como principal problema, presentando valores moi similares aos do conxunto do 
persoal municipal no resto dos ítems. 
 

• Na área de Santiago observamos que a falta de recursos económicos consolídase xunto coa 
conciliación como o principal problema que afecta ás mulleres, pois o 63,6% do persoal desta área 
así o sinalaron, porcentaxe que descende ao 36,7% no total. 
 

• A área da Barbanza-Noia é a que rexistra maiores diferenzas. Por unha banda destaca que a falta 
de recursos económicos e a mobilidade non foron sinaladas como un dos principais problemas por 
ningunha das persoas do persoal técnico enquisado da área. Por outra banda, problemas como a 
inestabilidade laboral (66,7%), a falta de recoñecemento social no traballo (50%) e a falta de tempo 
(33,3%) presenta valores moito máis altos que no resto de áreas comarcais. 
 

• Na área de Ferrol-Eume-Ortegal rexístranse os maiores valores de entre todas as áreas comarcais 
na percepción da mobilidade e a falta de formación como principais problemas das mulleres (38,9% 
e 27,8% respectivamente). 

 
Preguntado polos principais problemas que afectan aos homes, o persoal municipal sinala maioritariamente 
o paro (78,5%) e a inestabilidade laboral (77,2%), ámbolos dous problemas asociados á esfera produtiva, 
mentres que a conciliación, problema asociado á esfera reprodutiva, tan só é mencionado como un dos 
principais problemas que afectan aos homes por un 10,11% do persoal dos Concellos. Polo tanto, e como 
vimos tamén na enquisa á poboación xeral, existe unha marcada diferenciación entre a percepción dos 
principais problemas que afectan a homes e mulleres. 
 
Destaca ademais, que a percepción sobre a conciliación como un problema dos homes é residual para o 
persoal municipal dos concellos pequenos e medianos (2,7% e 12,9% respectivamente) e un pouco máis 
elevada, aínda que tamén minoritaria, para o persoal municipal dos concellos grandes (27,3%).  
 
Destes datos pódense derivar dúas conclusións alternativas, pois ou ben existen unha escasa percepción 
entre o persoal municipal da conciliación como responsabilidade e, polo tanto, problema tamén do home, 
ou ben o persoal municipal responde á realidade que se percibe no seu entorno, que é que en moi poucos 
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casos os homes asumen esta tarefa e polo tanto non é unha problemática que lles afecte principalmente a 
eles senón a elas. 
 

  
Percepción sobre os principais problemas dos homes 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Se comparamos as respostas do persoal municipal sobre cales creen que son os problemas que máis 
afectan aos homes e cales son os problemas que máis afectan ás mulleres nos seus concellos, observamos 
que o paro, a inestabilidade laboral e a falta de formación son os principais problemas dos homes e en 
maior medida que nas mulleres. Do mesmo xeito que se sinalou nas enquisas á poboación xeral e ao tecido 
asociativo, isto non quere dicir que o paro ou a inestabilidade laboral afecten en menor medida ás mulleres, 
senón que a percepción é que nas mulleres existen outros problemas que se antepoñen a estes como son, 
por exemplo, a conciliación. 
 
Na seguinte táboa podemos comprobar tamén que a falta de recursos económicos, a falta de 
recoñecemento social no traballo e a mobilidade son percibidos para o persoal municipal como principais 
problemas para as mulleres en maior medida que para os homes. 
 

  
Principais problemas percibidos para os homes e para as mulleres 
 

Principais problemas Homes Mulleres 

O Paro 78,5% 38,0% 

Inestabilidade laboral 77,2% 49,4% 

Falta de formación 50,6% 15,2% 

Falta de recursos económicos 19,0% 36,7% 

Saúde física e emocional 11,4% 11,4% 

Conciliación 10,1% 63,3% 

Mobilidade 8,9% 21,5% 

Acceso á tecnoloxía 5,1% 2,5% 

Falta de recoñecemento no traballo 2,5% 17,7% 

Diferenza salarial 1,3% 10,1% 

Falta de tempo 1,3% 8,9% 

Acceso á cultura, deporte e ocio 1,3% 1,3% 

Falta de representación pública 0,0% 1,3% 

Inseguridade 0,0% 3,8% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 
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Unha vez identificadas as percepcións do persoal municipal sobre as desigualdades de xénero e os 
principais problemas de mulleres e homes cómpre analizar cales son as accións e medidas que propoñen 
para solucionar esta situación. Así, no seguinte gráficos vemos que “Educar en igualdade dende os centros 
educativos” e “Facilitar a vida laboral e familiar a través da racionalización de horarios laborais” son 
consideradas polo persoal municipal como as accións máis necesarias nos seus concellos para solucionar 
os problemas das mulleres, pois foron sinaladas como accións prioritarias polo 62% e o 60,8% do persoal 
municipal respectivamente. A estas séguelle “Sensibilizar á poboación en materia de violencia de xénero”, 
que foi sinalada polo 44,3% do persoal municipal. 
 

  
Accións prioritarias para solucionar os problemas das mulleres 

 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Como apunte sobre a percepción das accións máis necesarias por tamaño de poboación dos concellos aos 
que pertence o persoal municipal, destaca sobre todo que entre o persoal municipal dos concellos grandes 
a percepción da necesidade de levar a cabo accións para racionalizar os horarios laborais aumenta ata o 
81,8%. 
 
Na análise por áreas comarcais observamos tamén algunhas peculiaridades sobre a percepción na 
prioridade das accións, principalmente nas seguintes áreas: 
 

• Na área da Costa da Morte percíbese en maior medida por parte do persoal municipal a necesidade 
de levar a cabo accións para sensibilizar á poboación en materia de violencia de xénero, 
converténdose nesta área como a segunda acción máis necesaria (62,5% fronte ao 44,3% do total 
do persoal municipal da provincia). 
 

• Na área de Santiago observamos un incremento significativo na percepción da racionalización de 
horarios como acción prioritaria (72,7% do persoal da área fronte ao 60,8% que se rexistra entre o 
persoal de toda a provincia). 
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• Na área da Barbanza-Noia destaca que ata o 83,3% considera prioritario educar en igualdade, e a 
necesidade de implicar aos homes nas tarefas domésticas e de coidados foi sinalada polo 66,7% do 
persoal da área fronte 32,9% que se rexistrou entre o total do persoal municipal. 

 
É interesante comprobar se as accións consideradas como prioritarias polo persoal municipal dos concellos 
coincide coas accións prioritarias para a poboación destinataria destas mesmas accións, é dicir, a 
poboación xeral. Para confirmalo podemos ver na táboa seguinte que, aínda que con algunhas diferenzas, 
“Educar en igualdade dende os centros educativos” e “Facilitar a vida persoal, laboral e familiar a través da 
racionalización de horarios laborais” son as dúas accións prioritarias tanto para o persoal municipal como 
para a poboación xeral, pero tamén para as asociacións. 
 
Observamos tamén que accións como “Sensibilizar a poboación en materia de violencia de xénero” e 
“Implicar aos homes nas tarefas domésticas e de coidados” son percibidas como accións máis necesarias 
entre o persoal municipal dos concellos da provincia, que entre a poboación xeral e o tecido asociativo, 
posiblemente derivado dunha maior percepción destas problemáticas por parte do persoal municipal. 
 

  
Accións para solucionar os problemas das mulleres entre o persoal municipal, a poboación xeral e 
as asociación 
 

Accións para solucionar os problemas das mulleres 
Persoal 

municipal 
Poboación 

xeral 
Asociacións 

Educar en igualdade dende os centros educativos 62,0% 61,1% 53,1% 

Facilitar a vida persoal, laboral e familiar a través da 
racionalización de horarios laborais 

60,8% 47,8% 58,3% 

Sensibilizar á poboación en materia de violencia de xénero 44,3% 41,3% 30,2% 

Implicar aos homes nas tarefas domésticas e de coidados 32,9% 23,2% 28,1% 

Concienciar ao tecido empresarial sobre a importancia de 
desenvolver medidas para a conciliación 

29,1% 40,4% 40,6% 

Aumentar a presenza das mulleres nos espazos de toma de 
decisións 

20,3% 24,3% 12,5% 

Mellorar a prevención da violencia contra as mulleres 15,2% 16,0% 16,7% 

Eliminar a brecha salarial que existe entre homes e mulleres 13,9% 26,9% 19,8% 

Difusión á poboación e empresas sobre dereitos relacionados cos 
permisos de maternidade/paternidade 

5,1% 8,5% 15,6% 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos da enquisa realizada a poboación xeral no marco do proxecto “Compartimos Plan” (2017-2018). 

 
Pola súa parte, destaca que accións relacionadas directamente co sector privado do traballo como 
“Concienciar ao tecido empresarial sobre a importancia de desenvolver medidas para a conciliación” ou 
“Eliminar a brecha salarial que existe entre homes e mulleres”, son sinaladas como accións prioritarias en 
maior medida entre a poboación xeral e o tecido asociativo que entre o persoal municipal, posiblemente 
por un maior contacto con estas problemáticas entre a poboación que traballa fóra do sector público. 
 
 

 
 
 

► Aínda que os roles e os estereotipos de xénero son rexeitados maioritariamente, aqueles 
referidos á maternidade e ao aspecto físico das mulleres teñen aínda hoxe un amplo respaldo 
entre a poboación. 

 
Os datos amosan que máis do 50% da poboación enquisada está en desacordo cos estereotipos sobre os 
que se preguntou en modo de afirmación. Aínda así, é importante sinalar que afirmacións como “As 
mulleres deben coidar o seu aspecto físico” acada un 46,6% de acordo entre a poboación enquisada e o 
39,6% das persoas enquisadas cre que “A maternidade é a maior fonte de satisfacción para as mulleres”.  
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A través da elaboración dos índices de estereotipos sexistas comprobamos ademais que os valores son 
máis altos no índice de estereotipos sexistas sobre mulleres que no índice de estereotipos sexistas sobre 
homes, polo que comprobamos que estes afectan en maior medidas ás mulleres que aos homes. Destaca 
ademais que os valores nos índices son máis altos entre os homes, entre a poboación de concellos de 
menos de 5.000 habitantes, entre a poboación de 65 anos e máis e entre poboación que non conta con 
estudos superiores.  
 
Vistos os resultados da enquisa, parece clara a necesidade de traballar a sensibilización da poboación, 
especialmente entre os grupos mencionados, co obxectivo de superar os prexuízos e as ideas 
preconcibidas principalmente sobre a maternidade e o aspecto físico das mulleres, para conseguir eliminar 
eses condicionantes sociais e de xénero que limitan en certa medida a vida dos homes e mulleres. 
 
 
► A percepción das desigualdades de xénero entre a poboación é menor nos grupos nos que 

as desigualdades son especialmente acusadas. 
 

Na análise dos datos da enquisa á poboación xeral comprobamos que a percepción das desigualdades é 
máis alta entre a poboación residente en concellos de máis de 20.000 habitantes, entre a poboación menor 
de 35 anos e a poboación con estudos superiores. Porén, ao longo de toda a diagnose comprobamos que 
precisamente neste grupos as desigualdades de xénero son menores que nos seus grupos contrarios.  
 
É posible que en certa medida as desigualdades de xénero non se detectan do mesmo xeito nos concellos 
pequenos, entre poboación maior de 64 anos ou entre poboación sen estudos superiores porque non se 
perciben como situacións de partida diferenciais para mulleres e homes senón que se asumen como 
normativas, algo que entronca coa maior pervivencia dos roles de xénero e os estereotipos de xénero que 
viamos tamén máis arraigados nestes grupos. 
 
En calquera caso, catro son os ámbitos que rexistran unha maior percepción das desigualdades: os 
salarios, as posibilidades de compaxinar vida laboral e familiar, as posibilidades de ascenso no traballo e o 
acceso a postos de responsabilidade nas empresas. Para todos eles, entre o 72% e o 74% da poboación 
enquisada considera que a situación das mulleres e peor que a dos homes. 
 
 
► A percepción das desigualdades de xénero é maior entre o persoal municipal dos concellos, 

seguido das asociacións e da poboación xeral. 
 
A percepción das desigualdades é maior entre o persoal municipal, pois ata o 83,5% considera as 
desigualdades existentes “moi grandes” ou “bastante grandes”, mentres que entre asociacións e poboación 
xeral esta porcentaxe é do 75% e do 73,4% respectivamente. En calquera caso, tanto poboación xeral, 
como tecido asociativo e persoal municipal sitúan as posibilidades de compaxinar vida laboral e familiar, os 
salarios, o acceso a postos de responsabilidade na empresa ou as posibilidades de ascenso no traballo, 
como os ámbitos de maior desigualdade entre mulleres e homes. 
 
 
► A poboación, o tecido asociativo e o persoal municipal sitúa a conciliación como principal 

problema das mulleres e o paro como principal problema dos homes. 
 
A falta de conciliación da vida laboral e familiar (62,5%), a inestabilidade laboral (41,5%) e o paro (35,8%) 
son os problemas que a poboación enquisada considera que máis afectan ás mulleres. Pola súa parte, o 
paro (69,1%), a inestabilidade laboral (63,5%) e a falta de conciliación da vida laboral e familiar (32,3%) 
son os problemas que a poboación enquisada considera que máis lles afectan aos homes. Aínda que son 
os mesmos para ambos sexos, a orde e a intensidade varían de xeito significativo, pois mentres o principal 
problema que se percibe para as mulleres era a falta de conciliación, problema vinculado á esfera privada 
e ao ámbito reprodutivo, para os homes o principal problema percibido é o paro, vinculado á esfera pública 
e ao ámbito produtivo. Así, vemos que os estereotipos e os roles de xénero xogan tamén un papel 
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fundamental á hora de percibir cales son os problemas que afectan ás mulleres e aos homes. Nestes datos 
comprobamos como parte da sociedade asigna ás mulleres a necesidade de conciliar, cando é unha 
problemática que debería afectar de igual modo a mulleres e a homes. 
 
Incluso entre o tecido asociativo e entre o persoal municipal a percepción da conciliación como principal 
problema dos homes é moi minoritaria, pois foi sinalada tan só polo 18,8% e o 10,1% respectivamente. 
Dato que contrasta coas respostas dos homes á enquisa á poboación xeral, pois ata o 40% dos homes 
sinalaron a conciliación como un dos seus principais problemas, polo que comprobamos que moitos homes 
teñen unha maior percepción das súas propias problemáticas en torno á conciliación da vida laboral e 
familiar que a percepción que as mulleres, o tecido asociativo e o persoal municipal teñen sobre as 
problemáticas deles. Así, comprobamos que non só é necesario fomentar a corresponsabilidade, senón 
tamén que se debe sensibilizar á sociedade da necesidade de implicar aos homes nos coidados e visibilizar 
o seu papel no traballo reprodutivo co obxectivo de normalizalo. 
 
 
► Os recursos existentes nos concellos para a atención de persoas dependentes e de menores 

e o transporte público son os peor valorados pola súa insuficiencia no primeiro caso e pola 
pouca calidade no segundo. 

 
Tres foron as afirmacións que rexistraron un maior desacordo entre a poboación: “Hai suficientes recursos 
para a atención de persoas dependentes” (65,8% en desacordo), “O transporte público é bo” (56,3% en 
desacordo) e “Existen suficientes servizos para a atención de nenos/as” (49,8% en desacordo). En todos 
os casos trátase de recursos cun impacto de xénero moi importante, pois como vimos no capítulo sobre 
traballo reprodutivo, as mulleres son as que asumen a maior parte do traballo de coidados a menores e a 
persoas dependentes. Do mesmo xeito, os problemas de mobilidade afectan especialmente ás mulleres. 
 
 
► A coeducación e a racionalización de horarios para conciliar son as accións prioritarias da 

poboación xeral, do tecido asociativo e do persoal municipal para acabar coas desigualdades 
de xénero. 

 
As accións que a poboación xeral, o tecido asociativo e o persoal municipal consideran máis necesarias de 
realizar para este fin son “Educar en igualdade dende os centros educativos” (61,1%, 53,1% e 62% 
respectivamente) e “Facilitar a vida persoal, laboral e familiar a través da racionalización de horarios 
laborais e a implicación das empresas e das AAPP” (47,8%, 58,3% e 60,8% respectivamente). 
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