
 

 
1 

REUNIÓN ORDINARIA DA COMISION INFORMATIVA DE IGUALDADE CELEBRADA O DIA  22 ABRIL  DE 2022 
 

ACTA DA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

DA COMISION INFORMATIVA DE 

IGUALDADE CELEBRADA O DIA  22 DE 

ABRIL DE 2022 
     

 En Pontevedra, sendo as doce horas e 

dezaseis  minutos do día 22 de abril de 

2022, reúnense no Salón de Plenos da 

Deputación de Pontevedra, baixo a 

Presidencia de Dona María Victoria 

Alonso Méndez, as señoras e señores 

deputados que ó marxe se sinalan, 

membros da Comisión Informativa de 

Igualdade. 

Actúa como Secretaria, por delegación 

do Sr. Secretario Xeral, Dona Lucia 

Muradas Arcay xefa do Servizo de 

Igualdade. 

Aberta a Sesión pola Presidencia, 

adoptáronse os seguintes acordos: 

 

1. APROBACIÓN DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN  ORDINARIA DO  18  DE MARZO    

DE 2022. 

A comisión acorda prestar aprobación, por unanimidade, a acta da sesión ordinaria 

celebrada o día 18  de marzo de 2022. 

 

2. DAR CONTA DA CONVOCATORIA DA II EDICIÓN DOS PREMIOS #MULLERES NO 

FOCO ( código expendiente 2022009137) A xefa do Servizo de Igualdade elabora un 

informe con data 19 de abril de 2022, para dar conta ás persoas asistentes á comisión 

informativa de Igualdade  da convocatoria da II edición dos premios #Mulleres noFoco. 

Ano 2022  , cuxo   contido literal é o seguinte: 

 “ A Lei Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para a igualdade efectiva de mulleres e 

homes, que se constitúe como  o marco xurídico e legal da igualdade entre mulleres 

e homes a nivel de todo o Estado Español, a Lei orgánica 1/2004, do 28 de 

decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero e, o 

Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro polo que se aproba o texto refundido 
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das disposicións legais daComunidade Autónoma de Galicia en materia de 

igualdade; recollen que os poderes públicos no marco das súas competencias, 

adoptarán medidas específicas en favor das mulleres para corrixir situacións 

patentes de desigualdade de feito respecto dos homes co fin de facer efectivo o 

dereito constitucional da igualdade. 

A citada lei de igualdade, tamén recolle que serán criterios xerais de actuación dos 

Poderes Públicos a integración do principio de igualdade de trato e de 

oportunidades no conxunto das políticas económica, laboral, social, cultural e 

artística, con fin de evitar a segregación laboral e eliminar as diferencias 

retributivas, así como potenciar o crecemento do empresariado feminino en todos 

os ámbitos que abarque o conxunto de políticas e o valor do traballo das mulleres 

A consecución da igualdade real e efectiva de mulleres e homes en todos os ámbitos 

da vida social, política, económica e cultural e, a loita contra a violencia de xénero 

constitúen unha das principais liñas estratéxicas de actuación da Deputación de 

Pontevedra que impulsa a través do Servizo de Igualdade. 

Tal e como mostra ano a ano o informe da Asociación de Mulleres Cineastas e de 

Medios Audiovisuais- CIMA, a muller sofre maior invisibilidade e menor presenza 

no audiovisual, especialmente na dirección. 

Dende o Servizo de Igualdade, dentro das súas múltiples liñas de actuación, 

quérese poñer en valor o traballo da muller no audiovisual galego, co fin de mudar 

as cifras de infrarrepresentación actuais das profesionais do sector.  

Tendo en conta o anteriormente exposto, a Deputación de Pontevedra convoca a 

segunda edición dos Premios #MULLERESNOFOCO, co obxecto de incentivar, 

apoiar e recoñecer o papel das profesionais galegas do audiovisual, e incidir de 

forma directa na participación e a promoción destas no sector. 

Trátase dunha convocatoria aberta para a recepción de candidaturas nas que se 

distinguirán perfís con perspectiva de xénero, activistas polo recoñecemento da 

muller no sector, impulsoras do emprego feminino no audiovisual galego, 

obviamente alén da súa traxectoria persoal e o seu talento. 

As candidaturas os premios #MULLERESNOFOCO, correspondentes o ano 2022, 

serán presentadas polas persoas que conformen o xurado dos premios ou polas 

entidades locais, culturais ou profesionais de ámbito galego que pola súa natureza, 

fins ou obxectivos estean relacionadas co sector audiovisual. 
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As premiadas na edición pasada, I edición dos Premios #Mulleres no Foco, non 

poderán ser propostas para esta segunda edición. 

As candidaturas poden presentarse no prazo dun mes, contados a partir do día 

seguinte a publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de 

Pontevedra (BOPPO), rematando o prazo de presentación de ditas candidaturas o 

vindeiro 9 de maio de 2022.   

A contía total prevista para estes premios será de 15.000 €, con cargo á aplicación 

orzamentaria 22/250.2315.480.03, do vixente orzamento provincial. Haberá 3 

premios con cadansúa dotación económica de 5.000€.” 

 

3. ROGOS E PREGUNTAS. 

Non se levan a cabo intervencións neste apartado. 

 

E non habendo máis asuntos, a presidenta levanta a sesión, sendo ás doce horas e dezaoito  

minutos, do que eu, como secretaria, dou fe. 

Asinada dixitalmente na data que figura na marxe. 
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