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INTRODUCIÓN
A asociación de GDR de Galicia está conformada por un total de 23 grupos 
de desenvolvemento rural. Os grupos de desenvolvemento rural (GDR) son 
entidades que colaboran na xestión da medida LEADER da Unión Europea, 
que se aplica en zonas rurais con fondos FEADER. Están constituídos por 
unha asociación ou grupo de acción local que agrupa organismos públicos 
(concellos) e colectivos de representación social, veciñal, empresarial, aso-
ciacións etc. do territorio que abarca o GDR. 

Os GDR son entidades colaboradoras de Agader e, na actualidade, agluti-
nan a todos os concellos de Galicia, agás A Coruña e Vigo (ver nos anexos 
o mapa no que se representa o ámbito territorial que abarca cada GDR).

O obxectivo dos GDR é a promoción dun desenvolvemento sostible e en 
igualdade do medio rural en Galicia. 

No ano 2017 aprobouse o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero 
co obxectivo de eliminar calquera tipo de violencia contra as mulleres e 
defender os seus dereitos e liberdades fundamentais. Despois de anos de 
reivindicacións da sociedade civil, logrouse poñer de acordo os partidos 
políticos e, por extensión, os poderes públicos, e conseguir o seu compro-
miso explícito para loitar contra a violencia de xénero en todas as súas ma-

nifestacións con mecanismos e dotacións orzamentarias. Esta importante 
iniciativa facilitou un avance notable no traballo cara a unha sociedade 
libre de violencias machistas.

No marco deste pacto, en Galicia decidiuse realizar un esforzo engadido 
naqueles ámbitos nos que as persoas expertas coinciden en que é preciso 
implantar novas medidas específicas, como é o caso do medio rural.

Dentro das súas competencias, e conscientes da gravidade da violencia de 
xénero na sociedade actual, e en particular nas zonas rurais, os diferentes 
GDR en Galicia puxeron en marcha en 2019 e 2020 accións no marco do 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Estas accións nacen do con-
venio de colaboración asinado no 2019 entre a Vicepresidencia da Xunta 
e a Consellería do Medio Rural para impulsar actuacións de cara á preven-
ción e loita contra a violencia de xénero e para impulsar a igualdade real 
entre homes e mulleres. Entre estas actuacións incluíase a execución de 
campañas sobre detección e prevención da violencia contra as mulleres, 
accións de información, sensibilización e formación a través dos grupos 
de desenvolvemento rural.

No ano 2020 asinábase un segundo acordo para darlle continuidade ao la-
bor dos GDR na erradicación da violencia de xénero na comunidade galega. 

Neste documento preséntase un resumo da actuación dos GDR durante 
esas dúas anualidades para a consecución dos obxectivos enmarcados no 
Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

Contabilízanse arredor de 50 proxectos desenvolvidos por un total de 20 
GDR durante ambas as anualidades co obxectivo común de avanzar no ca-
miño da igualdade, como base para conseguir unha sociedade rural galega 
libre de violencias machistas.
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As accións levadas a cabo son de moi diversa natureza non só en canto á 
tipoloxía destas (formación, xornadas, curtametraxes, murais etc.), senón 
tamén en canto á súa temática. Se ben é certo que se moven no marco 
da sensibilización e prevención da violencia de xénero, tamén se trataron 
outras temáticas que obviamente son vitais para previr calquera forma de 
violencia. Así, tamén se traballou a coeducación, ou o empoderamento das 
mulleres a través do seu crecemento persoal e profesional como piares bá-
sicos que se deben fortalecer para eliminar as desigualdades que se ato-
pan na base das violencias machistas, en todas as súas manifestacións.

En canto á estrutura expositiva deste documento, tras esta introdución do 
capítulo 1, no capítulo 2 recóllese o resumo das accións realizadas distri-
buídas segundo as temáticas ou materias que se traballaron. Así, este ca-
pítulo estrutúrase en 7 subcapítulos, que coinciden coas temáticas que se 
sinalan a continuación:

Sensibilización social. 

Intervención preventiva.

Identificación e detección precoz.

Coeducación.

Empoderamento das mulleres.

Visibilización do traballo das mulleres.

Interseccionalidade e violencia de xénero.

Pecha este documento o anexo co mapa da distribución dos GDR de Galicia.
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RESUMO DAS 
ACCIÓNS 
REALIZADAS
Neste segundo capítulo recóllese 
un resumo analítico das accións 
realizadas ordenadas por temáti-
cas, para mostrar a información 
máis relevante destas.

2
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SENSIBILIZACIÓN 
SOCIAL
Sensibilizar a sociedade é fundamen-
tal para que o fenómeno da violencia 
de xénero non permaneza oculto. Esta 
epígrafe céntrase na descrición dos 
16 proxectos que incluíron accións 
encamiñadas a coñecer e entender 
as súas causas e a que cada persoa 
tome un papel activo de maneira indi-
vidual ou colectiva en combatela.

A continuación recóllense as accións 
realizadas polos GDR para sensibilizar 
e mobilizar a sociedade en favor da 
erradicación da violencia de xénero.

2.1
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ACCIÓNS FORMATIVAS

O GDR Seitura 22 impulsou unha acción 
formativa, composta por dous obradoiros, 
para concienciar sobre igualdade e preven-
ción da violencia de xénero o conxunto da 
poboación do Concello das Pontes. A tra-
vés de xogos e dinámicas participativas 
promoveuse a reflexión sobre a realidade 
da violencia de xénero.

Obradoiro Eu si, eu podo.  
GDR Seitura 22.

Obradoiro Dálle a volta.  
GDR Seitura 22.
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O GDR Limia-Arnoia tamén 
elixiu esta conmemoración 
para presentar o seu micro-
video Nunca é tarde, nunca!, 
co obxectivo de sensibilizar 
e visibilizar a violencia de xé-
nero nas mulleres maiores. 
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MATERIAL AUDIOVISUAL

O GDR Montes e Vales Orientais e o GDR Co-
marca de Ordes déronlle voz á poboación a 
través de cadanseu documental.

O GDR Montes e Vales Orientais elaborouno 
a partir de diversas entrevistas a mulleres e 
homes da contorna para darlles visibilidade 
ás violencias cotiás e poñer de manifesto o 
asumidos e normalizados que están certos 
comportamentos violentos na sociedade ru-
ral.

No caso do GDR Comarca de Ordes as pro-
tagonistas do documental foron mulleres víti-
mas de violencia de xénero da contorna. Este 
documental, que leva por título Murmurios de 
silencio, foi presentado nunha dobre sesión 
co gallo do Día Internacional da Muller Rural.

A través desta 
ligazón pódese 
ver o avance 
dun vídeo 
resumo deste 
documental.

Ademais, 
nesta ligazón 
móstrase 
un resumo 
da súa 
presentación.

Presentación do documental realizado polo GDR Comarca de Ordes.

Presentación do microvideo realizado polo 
GDR Limia-Arnoia.

O documental, titulado 
Deben falar, pódese ver 
nesta ligazón.

Nesta ligazón 
pódese 
acceder 
a este 
microvideo.

https://vimeo.com/showcase/6359023
https://vimeo.com/366871233
https://www.facebook.com/100022204474158/videos/872637686819706/
https://www.youtube.com/watch?v=hIk4ioOVOpo&t=22s.
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Estudos

Dentro do proxecto Outonos pola igualda-
de 2020, o GDR Mariñas-Betanzos realizou 
unha enquisa co obxectivo de coñecer a si-
tuación actual da percepción da mocidade 
sobre os micromachismos. As respostas 
da enquisa, á que responderon 265 per-
soas, foron analizadas como base para a 
elaboración da guía didáctica para o profe-
sorado descrita no apartado 2.4 deste do-
cumento. 

Ademais, a enquisa incluía un sorteo de 10 
experiencias na natureza entre todas as 
persoas participantes.

Cartel publicitario da 
enquisa. GDR Mariñas 
Betanzos.



// 11Igualdade e prevención da violencia de xénero  //  Dossier de proxectos 2019-2020  //  Resumo das accións realizadas Igualdade e prevención da violencia de xénero  //  Dossier de proxectos 2019-2020  //  Resumo das accións realizadas  //  Sensibilización social

Campañas 

Foron varios os GDR que puxeron en mar-
cha campañas para concienciar a socieda-
de en materia de igualdade e prevención da 
violencia de xénero. Dentro desta tipoloxía 
de acción inclúese a elaboración de diver-
sos materiais como cartelería, merchan-
daxe ou pezas audiovisuais enfocados a 
fomentar a acción colectiva da cidadanía 
fronte á violencia de xénero.

Por un lado, o GDR Pontevedra-Morrazo e o 
GDR Mariñas-Betanzos executaron cadan-
súa campaña para as que deseñaron car-
telería, folletos, báners e publicacións para 
redes sociais, slogans ou curtas/vídeos. 
Ademais, no caso concreto da campaña 
do GDR Pontevedra-Morrazo, incluíuse a 
produción de máscaras co slogan desta, 
#RACHEMOSCOAINDXFERENZA.

Exemplo de cartel da 
campaña do GDR  
Pontevedra-Morrazo.

Nesta ligazón pódese consultar 
o material gráfico e os vídeos da 
campaña do GDR Pontevedra-
Morrazo.

https://www.gdrpontevedramorrazo.eu/web/r-s/rachemos-coa-indiferenza
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En canto á campaña impulsada polo GDR Mari-
ñas-Betanzos, enmarcada no seu proxecto Outonos 
pola igualdade 2020, pódense ver as publicacións 
dos vídeos en Facebook nas seguintes ligazóns:

Publicación 1

Publicación 2

Publicación 3

Publicación 5

Publicación 4

Publicación 6 

Por outro lado, o GDR Terra Chá distribuíu 1700 máscaras elaboradas 
por mulleres vítimas de violencia de xénero. Con cada máscara acom-
pañouse unha folla voante na que se incluíron recomendacións para 
identificar e previr situacións de violencia de xénero.

Publicación en redes do GDR  
Mariñas-Betanzos.

Follas voantes distribuídas polo GDR Terra Chá.

https://www.facebook.com/127394804002272/videos/646030473005165
https://www.facebook.com/127394804002272/videos/351221252832603
https://www.facebook.com/127394804002272/videos/638307010407533
https://www.facebook.com/127394804002272/videos/1089644208152135
https://www.facebook.com/127394804002272/videos/342916616993093
https://www.facebook.com/127394804002272/videos/481816719419404
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 Vitrina, caixa de correos e enreixado. O GDR Sil-Bibei-Navea.

Parasoles distribuídos polo GDR Valdeorras.

Chaquetas distribuídas polo GDR Montes e Vales Orientais.

O GDR Sil-Bibei-Navea, pola 
súa parte, colocou seis vitri-
nas e dez caixas de correos 
como puntos de referencia 
para a información e a reco-
llida de ideas e queixas da 
poboación e habilitou sete 
enreixados para a colocación 
de plantas en homenaxe ás 
vítimas de violencia de xéne-
ro. Ademais, este GDR, o GDR 
Montes e Vales Orientais e 
o GDR Valdeorras lanzaron 
mensaxes en repulsa da vio-
lencia de xénero a través da 
produción de 80 chaquetas, 
700 parasoles, 700 mochilas, 
vinilos e panos de mesa.
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Por parte do GDR Valdeorras 
adquiriuse un total de 162 
unidades do libro “Pepuka y 
el monstruo que se llevó su 
sonrisa”. Trata sobre a abor-
daxe da violencia de xénero 
dende a infancia, o bo trato e 
a autoestima. Repartiuse en-
tre a rapazada asistente á re-
presentación teatral descri-
ta con anterioridade e posta 
en marcha por este mesmo 
GDR.

Tamén facendo uso da lin-
guaxe, o GDR Ulla Tambre 
Mandeo distribuíu camise-
tas con ditos sexistas en ga-
lego. Estas expresións foron 
escollidas a través dun con-
curso realizado nun instituto 
de educación secundaria.

Logo da creación dunha 
marca corporativa e baixo o 
slogan “Na Costa da Morte, 
rompemos o silencio”, o GDR 
Costa da Morte produciu un 
total de 850 camisetas e 50 
chaves USB para promocio-
nar o seu labor a favor da 
igualdade e da erradicación 
da violencia de xénero.

Camisetas distribuídas polo GDR Ulla 
Tambre Mandeo.

Bolsas distribuídas polo 
GDR Mariñas-Betanzos.

Chave USB. GDR Costa da Morte.
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INTERVENCIÓN 
PREVENTIVA
Neste bloque recóllense as ac-
cións deseñadas para a adquisi-
ción de coñecemento, valores, ac-
titudes e competencias para evitar 
a aparición e/ou consolidación de 
patróns que aumenten o risco de 
sufrir violencia de xénero. Estas 
accións con carácter preventivo 
encadráronse dentro de 6 proxec-
tos distintos. 

2.2



// 16Igualdade e prevención da violencia de xénero  //  Dossier de proxectos 2019-2020  //  Resumo das accións realizadas  //  Intervención preventiva

Taller de educación 
afectivo sexual para 
adolescentes. GDR Terras 
de Compostela.

ACCIÓNS 
FORMATIVAS

O GDR Terras de Miranda 
puxo en marcha un curso 
de defensa persoal e auto-
protección dirixido a mulle-
res. Tamén, o GDR Terras de 
Compostela impulsou unha 
acción formativa composta 
por dous talleres dirixidos á 
poboación moza sobre edu-
cación afectivo sexual, igual-
dade e prevención da violen-
cia de xénero. 

Curso de defensa persoal. 
GDR Terras de Miranda.
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XORNADAS E ACTOS 
CULTURAIS

O GDR Carballiño-Ribeiro celebrou unhas 
xornadas contra a violencia de xénero no 
ámbito rural. Estas xornadas incluíron, 
ademais, unha clase práctica sobre a inde-
pendencia económica das mulleres. 

O GDR Condado-Paradanta levou a cabo 
catro edicións dun obradoiro sobre se-
xualidade responsable dirixido a rapazas 
e rapaces dos concellos das Neves e da 
Cañiza. Ademais, este obradoiro incluíu 
a gravación dunha curta co fin de seguir 
creando conciencia entre a sociedade.

Xornada sobre 
sexualidade responsable. 
GDR Condado Paradanta.

Xornada contra a 
violencia de xénero no 
rural. GDR Carballiño-
Ribeiro.
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CAMPAÑAS

A campaña impulsada polo 
GDR Ulla Tambre Mandeo 
consistiu no deseño e distri-
bución de carteis ríxidos que 
recollían a escolma dos prin-
cipais recursos dispoñibles 
en Galicia para axudar as 
mulleres que sofren violen-
cia de xénero. Estes carteis 
foron colocados nun total de 
32 localizacións dos diferen-
tes concellos que integran 
este GDR.

Ademais, tamén distribuíron 
carteis con viñetas para po-
ñer o foco nas situacións 
cotiás que poden levar á dis-
criminación das mulleres, e 
recalcar tamén o aspecto po-
sitivo das relacións nas que 
existe respecto e confianza, 
con catro carteis diferencia-
dos para cada localización.

Exemplo cartel con 
viñetas. GDR Ulla 
Tambre Mandeo.

PUNTOS MÓBILES 
INFORMATIVOS

A través dunha caravana morada, o GDR 
Salnés-Ulla-Umia estableceu un punto de 
información e asesoramento móbil onde 
se visibilizou o rexeitamento comunitario 
da violencia de xénero en 14 concellos. 

Ademais, nesta caravana, ofertouse un 
servizo de atención técnica, psicolóxica de 
coordinación e de información ás mulleres 
que así o demandaron e distribuíronse un 
total de 16.000 pulseiras lazo, 16.000 folle-
tos informativos de recursos e 800 carteis 
informativos. 

Caravana morada. GDR Salnés-Ulla-Umia.
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IDENTIFICACIÓN 
E DETECCIÓN 
PRECOZ
Para garantir unha inmediata e eficaz 
intervención ante a violencia de xénero 
é imprescindible a súa identificación 
e detección precoz. Na actualidade, a 
violencia de xénero está tan enraizada 
na sociedade que non é doado iden-
tificala, de aí a importancia de poñer 
en marcha accións que faciliten este 
labor. Conscientes disto, os GDR pu-
xeron en marcha 5 proxectos distintos 
nos que incluíron accións para traba-
llar na identificación de situacións de 
violencias machistas.

2.3
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ACCIÓNS FORMATIVAS

O GDR Montes e Vales Orientais impul-
sou unha acción formativa, en formato 
telepresencial, sobre como identificar e 
como actuar fronte á violencia de xéne-
ro. Esta formación replicouse en dez xor-
nadas diferentes. 

Tamén se levaron a cabo accións for-
mativas neste eido dende o GDR Mari-
ñas-Betanzos no desenvolvemento do 
seu proxecto Outonos pola igualdade 
2020. Neste caso, impartiuse un taller 
piloto dirixido ao alumnado de secunda-
ria do IES María Casares de Bastiaguei-
ro (Concello de Oleiros), co obxectivo de 
previr as condutas machistas na moci-
dade, e traballouse co profesorado a tra-
vés dunha formación en formato en liña 
na que se abordou as singularidades da 
adolescencia posmillenial.

Obradoiros telepresen-
ciais. GDR Montes e 
Vales Orientais.

CHARLAS

O GDR Seitura 22 organizou 
unha charla para promover 
un contorno laboral onde se 
respecte a dignidade e a li-
berdade sexual das persoas, 
e ofrecer pautas sobre como 
prever e actuar fronte ao aco-
so sexual no ámbito laboral.

Charla impulsada 
polo GDR Seitura 22.

Taller co alumnado 
de secundaria. GDR 
Mariñas-Betanzos.

Nesta ligazón está dispoñible 
a formación dirixida ao 
profesorado

https://www.youtube.com/watch?v=pkgTIDlyGPY
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PUBLICACIÓNS

Continuando con esta temática, o GDR Car-
balliño-Ribeiro editou un cómic, titulado O 
segredo da violencia de xénero, destinado 
ao alumnado de primaria, coa intención de 
educar dende a infancia en contra da vio-
lencia de xénero. Esta publicación reflicte 
situacións reais de violencia de xénero coa 
finalidade de que o alumnado poida identifi-
calas e así contribuír á súa detección.

Tamén o GDR Terra Chá editou e distribuíu 
1000 exemplares da Guía para a prevención 
da violencia de xénero nas mulleres da Te-
rra Chá, que pretende achegar os recursos 
específicos para coñecer as claves básicas 
da violencia de xénero e a súa detección.

O segredo da violencia de xénero. 
GDR Carballiño-Ribeiro.

Guía para a prevención da violencia 
de xénero nas mulleres da Terra Chá. 
GDR Terra Chá.
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ACCIÓNS FORMATIVAS

O GDR Costa da Morte puxo en marcha a creación 
dun documental para captar a atención da mocida-
de e concienciala do perigo que implica o mal uso 
de Internet e das redes sociais. O documental Na 
Costa da Morte rompemos o silencio conta ade-
mais coa colaboración de axentes da Policía, per-
soas responsables de Cruz Vermella etc., que ofre-
cen pautas sobre como detectar e actuar ante os 
micromachismos. 

Este proxecto incluíu tamén a elaboración de dous 
xogos de preguntas para obter respostas sobre 
canto sabe a mocidade de violencia de xénero e de 
ciberacoso. Os xogos están dispoñibles nestas liga-
zóns.

Pode verse nesta  
ligazón.

Test para saber 
se tes unha  
relación tóxica

Test  
mulleres 

O GDR Salnés-Ulla-Umia 
creou un vídeo dirixido á ci-
dadanía, e a pais e nais fun-
damentalmente, co gallo de 
axudar a detectar a violen-
cia de xénero da que poidan 
ser vítimas ou agresores, as 
súas fillas e os seus fillos.

Podes ver o vídeo 
nesta ligazón

Cartel publicitario da presentación 
do vídeo. GDR Salnés-Ulla-Umia.

https://vimeo.com/477276824
https://www.onlineassessmenttool.com/es/a-costa-da-morte-rompemos-o-silencio-test-para-saber-se-tes-unha-relacion-toxica/assessment-112151
https://www.onlineassessmenttool.com/es/a-costa-da-morte-rompemos-o-silencio.-test-mulleres/assessment-112163
https://www.youtube.com/watch?v=vkQA9fxGMDY
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COEDUCACIÓN
A coeducación é un método de inter-
vención educativa baseada no princi-
pio de igualdade entre sexos e a non 
discriminación. 

As accións que se recollen neste apar-
tado encádranse dentro de 8 proxectos 
executados polos GDR, principalmen-
te dirixidas aos centros educativos. O 
seu obxectivo é promover a igualdade 
baseada no respecto á diversidade, a 
valoración e a visibilización do femini-
no e do masculino de forma igualitaria 
e impulsar a liberdade de elección.
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CHARLAS 
E ACTOS 
CULTURAIS

O GDR Sil-Bibei-Navea, o 
GDR Comarca de Ourense e 
o GDR Condado-Paradanta 
levaron a cabo charlas nos 
centros educativos sobre 
igualdade e prevención da 
violencia de xénero. No caso 
dalgún concello integran-
te do GDR Sil-Bibei-Navea, 
abríronse tamén á poboa-
ción xeral. 

I Xornadas contra a 
violencia de xénero. 
GDR Condado 
Paradanta.

Charla sobre igualdade e preven-
ción da violencia de xénero. GDR 
Sil-Bibei-Navea.
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Ademais, no GDR Comar-
ca de Ourense estas char-
las complementáronse coa 
realización dun concurso de 
murais nos que plasmaron 
distintos elementos destina-
dos á concienciación contra 
a violencia de xénero. Os tres 
centros gañadores recibiron 
como premio a montaxe dun 
invernadoiro nas súas insta-
lacións.

Coa finalidade de transmitir 
valores sociais tales como a 
tolerancia, o respecto, a xus-
tiza ou a igualdade, dende o 
GDR Valdeorras executáron-
se nove representacións tea-
trais con monicreques, dirixi-
das a nenas e nenos de entre 
4 e 12 anos.

Exemplo de mural e de invernadoiro. 
GDR Comarca de Ourense.

Representación 
monicreques. GDR 
Valdeorras.
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PUBLICACIÓNS

Continuando co traballo nos centros educativos 
dentro do proxecto Outonos pola igualdade 2020, 
o GDR Mariñas-Betanzos impulsou a creación da 
guía didáctica ¡Desconecta el machismo!, dirixida 
ao profesorado de segundo ciclo de educación se-
cundaria. Esta guía creouse coa finalidade de apoiar 
o labor coeducativo do persoal docente proporcio-
nándolle información e recursos sobre como abor-
dar a prevención do machismo nas aulas utilizando 
as redes sociais como ferramenta de traballo. 

O GDR Terras de Pontevedra Norte e o GDR Sil-Bi-
bei-Navea editaron cadanseu libro dos Bolechas 
sobre igualdade e prevención da violencia de xéne-
ro. Estes libros, dos que se distribuíron 1000 exem-
plares de cada un, levaron por título Os Bolechas 
van ás Terras de Pontevedra Norte e As nenas e ne-
nos do Sil-Bibei-Navea, contra a violencia de xénero.

Guía para o profesorado. GDR 
Mariñas-Betanzos.

Libro sobre igualdade para nenas e nenos. GDR Terras de Pontevedra Norte. Libro sobre igualdade para nenas e nenos. GDR 
Sil-Bibei-Navea.

Nesta ligazón 
pódese acceder  
a guía.

http://marinasbetanzos.gal/es/a-reserva-de-biosfera-incorpora-tik-tok-para-as-suas-leccions-de-igualdade/
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ADQUISICIÓN DE 
LIBROS

Por parte do GDR Valdeorras 
adquiriuse un total de 162 
unidades do libro Pepuka y 
el monstruo que se llevó su 
sonrisa. Trata sobre a abor-
daxe da violencia de xénero 
dende a infancia, o bo trato e 
a autoestima. Repartiuse en-
tre a rapazada asistente á re-
presentación teatral descri-
ta con anterioridade e posta 
en marcha por este mesmo 
GDR.

Libro sobre a abordaxe da 
violencia de xénero dende 
a infancia, o bo trato e a 
autoestima. GDR Valdeorras.

MATERIAL 
AUDIOVISUAL

Dende o GDR Comarca de Ou-
rense deseñáronse dous ví-
deos para proxectar nos cen-
tros educativos e difundir en 
redes sociais. Estes vídeos 
serviron para analizar os con-
dicionantes de xénero na prác-
tica do deporte, e axudaron así 
a detectar dinámicas discrimi-
natorias nos patios dos pro-
pios centros. Alumnado logo da proxección do vídeo. GDR Comarca de Ourense.

Nesta ligazón 
pódese 
visualizar un 
dos vídeos 
creados.

https://www.youtube.com/watch?v=lLEPO68ZI0Y
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EMPODERA-
MENTO DAS  
MULLERES
Cando se fala de empoderamento e 
crecemento persoal faise referencia 
ao reforzo das capacidades das mu-
lleres, tanto no plano individual como 
colectivo. Isto permite que as mulleres 
acaden unha vida autónoma na que 
poidan participar, en igualdade, no ac-
ceso aos recursos, ao recoñecemento 
e á toma de decisións en toda as esfe-
ras da vida persoal e social. 

Para facer isto posible, os GDR impul-
saron 5 proxectos nos que incluíron ac-
cións relacionadas co empoderamento 
feminino e o crecemento persoal.
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ACCIÓNS FORMATIVAS

Tanto o GDR Comarca de Ourense como o GDR Ga-
licia Suroeste Eu Rural e o GDR Terras de Compos-
tela impartiron o seu respectivo taller de crecemen-
to persoal, autoestima e empoderamento feminino. 
No caso concreto do GDR Galicia Suroeste Eu Ru-
ral, o taller encadrouse no seu proxecto Namórate 
de ti, que se replicou no 2019 e no 2020.

Pola súa parte, o GDR Terras de Compostela tamén 
realizou un curso sobre autoestima dirixido especi-
ficamente a mulleres vítimas de violencia de xéne-
ro e usuarias dos centros de información ás mulle-
res do seu ámbito territorial. Esta acción formativa 
levouse a cabo en tres centros de información ás 
mulleres e con diferente carga horaria, e chegou a 
superar ás 40 h nalgún caso debido á súa boa aco-
llida.

Mulleres participantes 
na acción formativa. 
GDR Galicia Suroeste 
Eu Rural.

Grupo de mulleres 
participantes na Ac-
ción formativa.  
GDR Comarca de 
Ourense.
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 Ademais, este GDR impulsou unha ac-
ción dirixida especificamente a homes 
e mulleres coa síndrome de Down e/
ou discapacidade intelectual igual ou 
superior ao 33 %. Esta acción consis-
tiu na realización de cinco talleres para 
traballar a autoestima e o recoñece-
mento de capacidades e limitacións, 
entre outras materias.

XORNADAS

En colaboración cos CIM de 
Santa Águeda e de Barba-
dás, o GDR Comarca de Ou-
rense levou a cabo tres xor-
nadas dirixidas a mulleres co 
obxectivo de eliminar as ac-
titudes de competición entre 
elas e fomentar a sororidade 
e a igualdade mostrando mu-
lleres fortes e emprendedo-
ras.

Acción formativa. 
GDR Terras de 
Compostela.

Xornada dirixida a mulleres. GDR Comarca de Ourense.
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MATERIAL AUDIOVISUAL

O GDR Galicia Suroeste Eu Rural elaborou dous do-
cumentais relacionados co taller de autoestima e 
empoderamento mencionado no apartado de ac-
cións formativas deste bloque:

 » Nos espellos: recolle a experiencia e viven-
cias compartidas das mulleres do Concello de 
Mos participantes no devandito taller.

 » Deixar o pasado atrás: peza audiovisual ela-
borada coa colaboración dunha das alumnas do 
taller, con motivo do Día Internacional contra a 
Violencia de Xénero

Gravación de Nos 
espellos. GDR Galicia 
Suroeste Eu Rural.

Este documental 
pódese ver na 

seguinte ligazón

Pódese ver na 
seguinte ligazón

https://www.youtube.com/watch?v=PIyKAu14SEE
https://www.youtube.com/watch?v=4z_heWmn-to
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VISIBILIZACIÓN 
DO TRABALLO 
DAS MULLERES
A división sexual do traballo e a invisi-
bilidade do labor de coidados, tradicio-
nalmente levado a cabo por mulleres, 
sitúan a estas nunha posición desfavo-
recida. Isto fai moi necesario o impulso 
de proxectos que visibilicen o traballo 
desempeñado polas mulleres. 

Neste sentido, os GDR traballaron a tra-
vés de sete proxectos para poñer en va-
lor o seu papel na sociedade, con espe-
cial énfase no medio rural.
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XORNADAS E ACTOS 
CULTURAIS 

O GDR Mariñas-Betanzos, no marco do seu 
proxecto Outonos pola igualdade 2019, or-
ganizou catro encontros para abrir un es-
pazo de reflexión, diagnose e sensibiliza-
ción para a igualdade de xénero no ámbito 
rural, a través da visibilización do papel das 
mulleres no sector artístico, do mar ou do 
monte. Ademais, impulsou a celebración 
do 2.º Festival Metropolitano “Elas son ar-
tistas” que pon en valor o papel das mulle-
res nas artes.

Pola súa parte, o GDR Seitura 22 celebrou 
unha charla-coloquio co obxectivo de visi-
bilizar a importancia do traballo das mulle-
res no ámbito rural e económico, así como 
tamén a súa achega social e cultural.

Encontro organizado 
polo GDR Mariñas-
Betanzos.

Charla-coloquio 
impulsada polo GDR 
Seitura 22.
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ARTE URBANA

O GDR Monteval humani-
zou unha das rúas de Verín 
co deseño e realización dun 
mural enmarcado na serie de 
obras de arte Fenómenas do 
rural do artista Joseba Muru-
zábal Pérez, na que se pon 
en valor a importancia do 
traballo das mulleres do rural 
galego.

Mural do GDR Monteval.

Gravación das pílulas audiovisuais. GDR Costa da 
Morte.

MATERIAL 
AUDIOVISUAL

O GDR Costa da Morte, im-
pulsou o proxecto A Costa 
das Mulleres composto por 
17 pílulas audiovisuais, unha 
por cada concello integran-
te do GDR, para visibilizar o 
labor que desempeñaron e 
desempeñan as mulleres en 
diferentes eidos. 

Estas pezas audiovisuais 
creáronse coa finalidade de 
sensibilizar o conxunto da 
cidadanía da importancia do 
papel das mulleres no que 
hoxe é a Costa da Morte, e 
servir de inspiración, empo-
derar e motivar as novas xe-
racións de mulleres.

As pílulas 
pódense ver a 
través desta 
ligazón.

https://vimeo.com/475009055
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CAMPAÑAS 

As campañas levadas a cabo para visibilizar o tra-
ballo das mulleres consistiron principalmente en 
accións de difusión a través das redes sociais e 
elaboración de cartelería e merchandaxe.

Dende o GDR Costa da Morte realizouse unha cam-
paña en Facebook, cunha duración dun mes, para 
darlles visibilidade aos testemuños de mulleres da 
contorna e compartir recursos no marco do proxec-
to para a visibilización do traballo das mulleres, 
mencionado con anterioridade, A costa das mulle-
res. 

O GDR Limia-Arnoia impulsou as campañas Non 
peches os ollos e Rural en feminino, a través das 
cales se distribuíron carteis, lonas, bolsas e pins, 
para poñer énfase no importante papel das mulle-
res no rural galego do século XXI, e visibilizar unha 
muller tradicional, moderna e combativa ao mes-
mo tempo.

Imaxe gráfica do 
proxecto A costa das 
mulleres para a súa 
difusión. GDR Costa 
da Morte.

Cartel da campaña Non peches os ollos. GDR 
Limia Arnoia.

Cartel da campaña Rural en feminino. GDR 
Limia Arnoia.
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INTERSECCIO-
NALIDADE E 
VIOLENCIA DE 
XÉNERO
A interseccionalidade é a ferramen-
ta que permite visibilizar, identificar 
e analizar a situación específica das 
mulleres vítimas de violencia de xéne-
ro nas que, ademais, conflúen outros 
factores como a discapacidade ou a 
inmigración. 

Neste sentido, foron tres os proxec-
tos que incluíron accións relacionadas 
coa interseccionalidade e a violencia 
de xénero.
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ACCIÓNS 
FORMATIVAS

O GDR Monteval organizou 
un curso práctico sobre mi-
gración, violencia de xénero 
e intervención social dirixido 
ás e aos profesionais do eido 
social, educativo e sanitario.

XORNADAS E 
CHARLAS

Dende o GDR Salnés-Ulla-Umia 
celebrouse unha xornada dedi-
cada á violencia de xénero nun 
dos grupos de poboación máis 
vulnerables: as nenas e mulle-
res con discapacidade.

Tamén, relacionada con esta 
materia, o GDR Terras de Mi-
randa organizou unha charla 
con motivo da presentación da 
casa de acollida para mulleres 
vítimas de violencia de xénero 
con enfermidade mental “A Ma-
riña”. Ademais, explicouse o seu 
funcionamento, o seu obxecti-
vo e os programas terapéuticos 
levados a cabo coas mulleres 
que acceden a este recurso. 

 Xornada sobre violencia de xénero e saúde 
mental. GDR Terras de Miranda.Cartel da Xornada sobre a violencia de xénero 

en mulleres e nenas con discapacidade. GDR 
Salnés-Ulla-Umia.

Curso práctico sobre migración, violencia de xénero 
e intervención social. GDR Monteval.
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ANEXO 1. MAPA 
DOS GDR – 
PROGRAMACIÓN 
2014-2020

Neste mapa están repre-
sentados os 24 GDR de 
Galicia, dos cales 23 inte-
gran a Asociación de GDR 
de Galicia.

Fonte: AGADER - Axencia Galega 
de Desenvolvemento Rural.  
Ligazón da web.

https://agader.xunta.gal/es/gdr/programa-leader/nueva-convocatoria-leader/directorio-de-gdr/
https://agader.xunta.gal/es/gdr/programa-leader/nueva-convocatoria-leader/directorio-de-gdr/
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