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O Goberno da Xunta 
de Galicia asumiu un 

firme compromiso coa 
sociedade galega en prol 
da igualdade de dereitos e 
oportunidades entre mulle-
res e homes, compromiso 
que se ven materializando 
desde hai anos no desen-
volvemento de medidas 
e instrumentos xurídicos, 
políticos, económicos e so-
ciais orientados á supresión 
dos obstáculos que aínda 
persisten nos distintos 
campos e que impiden que 
a igualdade entre os sexos 
sexa real e efectiva.

Conscientes do camiño 
que queda por percorrer, a 
pesar dos avances conse-
guidos, o actual Goberno 
galego fai unha vez máis 
unha aposta clara e decida 
para derrubar as barreiras 
que dificultan que as mu-
lleres gocen dos dereitos e 
oportunidades intrínsecos 
á plena cidadanía. Á fin e 
ao cabo, unha sociedade 
que se defina como xusta, 
social e economicamen-
te desenvolvida non pode 
consentir que a metade da 
poboación siga tendo que 
enfrontarse a miúdo á des-
igualdade e á discrimina-
ción por razón do seu sexo.

A incorporación das mu-
lleres ao mercado laboral, a 
permanencia no emprego e 
as súas condicións de tra-

ballo aínda están lonxe de 
producirse en condicións 
de igualdade. 

As estatísticas seguen 
revelando unha reali-

dade desigual nas retribu-
cións salariais, na promo-
ción profesional, no acceso 
a sectores e ámbitos aínda 
fortemente masculinizados, 
así como tamén na presen-
za nas esferas de decisión. 

E a este escenario con-
tribúe, certamente, a per-
sistencia dos estereotipos 
de xénero; por iso é polo 
que é preciso seguir traba-
llando en favor dun cambio 
cultural e de valores que 
modifique as actitudes, os 
roles e os estereotipos que 
sustentan a desigualdade 
de xénero, sen esquecer 
que esta importante tare-
fa comeza desde as idades 
máis temperás, para que 
as futuras xeracións de ga-
legas e galegos constrúan 
unha sociedade verdadeira-
mente igualitaria.

Sen dúbida, outro dos 
grandes retos para os 
próximos anos é a con-
ciliación da vida persoal, 
familiar e laboral e a co-
rresponsabilidade no ám-
bito doméstico e familiar. 
A desigual repartición das 
responsabilidades familia-
res e das tarefas do fogar 
constitúe un dos principais 

É          fundamental seguir 
apoiando o liderado 

feminino e a presenza das 
mulleres en todas as esfe-
ras da sociedade, incluíndo 
os postos de decisión e 
influencia.

Os líderes pasan o 5 % 
do tempo no problema e o 
95 % do tempo na solución.

O éxito é o resultado 
das decisións acertadas, 
as decisións acertadas son 
o resultado da experiencia 
e a experiencia adoita ser 
o resultado das decisións 
equivocadas.

Anticiparse é o poder 
máis importante. Os perde-
dores reaccionan, os líderes 
anticípanse. 

Hai un poderoso mo-
tor dentro de cada ser 
humano que, unha vez 
liberado, pode facer rea-
lidade calquera visión, 
soño ou desexo. A única 
viaxe imposible é o que 
nunca se empeza.

As mulleres son po-
derosas catalizadoras de 
cambio. As mulleres tra-
ballan en industrias, es-
colas, hospitais, etc. Case 
non  existen áreas onde o 
xénero feminino non haxa 
incursionado. 

Nese sentido, as mulle-
res para ser recoñecidas 
como líderes debemos 
enfocarnos nunha serie 
de características, a cales 

nos encamiñan a desen-
volver esas habilidades  
innatas de líderes de ma-
neira exitosa.

O Liderado Feminino 
significa dalgún modo 

humanizar as organiza-
cións. A muller nun cargo 
directivo pode achegar 
o seu talento e ademais 
modelos nos que razón e 
emoción poidan traballar 
de forma eficiente.

Tanto as mulleres co-
mo os homes estamos 
capacitados para ser 
grandes líderes, aínda 
que é verdade que o lide-
rado do século  XXI re-
quire de grandes doses 
de  empatía, intuición, 
creatividade e capacida-
de de transformación.

Á parte das calidades 
necesarias para ser un bo 
Líder: boa vontade, con-
fianza, formación, dar 
importancia ás persoas, 
auto-liderado, autoestima, 
escoita, colaboración, rela-
ción, etc., as mulleres ache-
gamos outras máis que 
suman, e fan que a nosa 
capacidade para o Liderado 
sexa brillante.

“Os teus pasos queda-
rán, mira para atrás pero 
ve sempre cara adiante, 
pois hai moitas que nece-
sitan que chegues para po-
der seguirche”.

Muller e liderado 
“avanzando en igualdade”
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O creceMentO 
intelixente e 
sustentable 

que 
prOcuraMOs 
para Galicia 
precisa dO 
pOtencial 
de tOdas e 
de tOdOs. 

as Mulleres 
suMaMOs 
talentO e 

abriMOs caMiñO

obstáculos para que a par-
ticipación, a permanencia e 
a promoción das mulleres 
na esfera laboral prodúzase 
de forma plena.

Desde o firme conven-
cemento de que o avance 
socioeconómico, cultural 
e social de Galicia vai de-
pender ineludiblemente de 
que mulleres e homes par-
tan do mesmo lugar para 
poder alcanzar as mesmas 
metas, sen que os  obstá-
culos de xénero constitúan 
unha limitación para o des-
envolvemento persoal nos 
distintos ámbitos da vida 
das persoas.

Establecer metas é o 
primeiro paso para 

converter o invisible en vi-
sible. E as metas son como 
imáns. Atraen as cousas 
que os fan realidade.

O crecemento intelixente 
e sustentable que procura-
mos para Galicia precisa do 
potencial de todas e de to-
dos. As mulleres sumamos 
talento e abrimos camiño, 
polo que continuaremos 
traballando no fomento 
da creación de postos de 
traballo para a poboación 
feminina e favorecendo o 
emprendemento desde a 
innovación, como motor 
de cambio e progreso do 
conxunto da nosa comuni-
dade.
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