




1ENREDADAS

Tedes nas vosas mans algo máis que unha revista.

Enredadas é o froito do traballo de mulleres en Rede, artellando en sororidade, complicidade, positivismo, utopía dunha 
sociedade igualitaria. A visión de mulleres construíndo dende o feminismo unha cidade máis aberta e dinámica .

A Casa da Muller tense convertido nun espazo vivo, reivindicativo, plural onde se suceden diversas aportacións da muller 
no eido da formación, da investigación, da cultura, da defensa dos dereitos, da denuncia do machismo nas súas diferentes 
vertentes, ás veces enmascaradas, ás veces burdas.

Dende a Concellería de Muller de Ferrol anímovos a sumaros a este ilusionante proxecto para construír esa Igualdade 
usurpada durante séculos e descubrir a tantas mulleres determinadas a escribir o seu propio destino.

¡Por un Ferrol en Feminino!

Beatriz Sestayo Doce
Tenente Alcalde e concelleira de muller

Editorial
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Dra.

Ana Mariño
Callejo

Non chega a Ferrol por casualidade… senón por elección... de igual forma que elixe  
nun momento dado enfrontarse ao reto dunha epidemia da que pouco se sabía e causaba  
a morte  de moita xente nova.

Por Susana Alaniz González e Esperanza Vidal Martínez  I  Fotografía por María Riobóo
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A chegámosnos a ela con certa expectación.  Sabemos 
do seu recoñecemento profesional e da súa credi-
bilidade dentro do colectivo ao que atende, para os 

cales “A Mariño” como popularmente chámalle, é unha 
Deusa á cal é moi fácil acceder e desde fai moitos anos é un 
oasis de esperanza, cando o diagnostico de enfermidade por 
VIH aparece nas súas vidas. 
Logo dunha xornada que comezou pasas as 8 da mañá, re-
cíbenos ás 3 da tarde no seu despacho do Centro de Espe-
cialidades do Área Sanitaría de Ferrol.A presión asistencial 
que ten diariamente queda manifesta durante o tempo que 

compartimos, chamadas de teléfono, chamadas á porta que 
sabe limitar para atender ás nosas preguntas dun xeito cor-
dial e serena o cal fainos sentirnos moi cómodas e acolleitas, 
como supoñemos séntense, os que acoden a ela co seu pro-
blema de saúde.     

¿Por que escolleu Ferrol para desenvolver a súa vida pro-
fesional? ¿Non naceu aquí, verdade? 
Son de Carballo, aínda que me sento máis de Malpica. 
Traballaba en Burela, no Hospital da Costa, onde estaba 
contenta pero xurdiume a posibilidade de trasladarme 
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aquí a Ferrol. A miña nai era maior e isto estaba máis 
preto dela. Non quería unha cidade grande. Gústanme as 
Rías Altas. E gústame a costa. Eu coñecía Ferrol da miña 
época de estudante, de vir aquí ás manifestacións do mo-
vemento obreiro, de Astano e Bazán. Gardaba un bo recor-
do deste lugar. Quizais é máis importante saber porque me 
quedei ¿non?. Pois porque me atopei moi a gusto.

Parece obrigada a pregunta. ¿Porqué decidiu dedicarse a 
esta profesión, en que momento da súa vida tomo esta 
decisión? 
Ben... nacín nun sanatorio de pobo. O meu pai tiña un sa-
natorio no mundo rural. Toda a familia traballaba nel. Non 
pensaba ser médico, quería ser bibliotecaria. Eramos seis 
irmáns e un día o meu pai preguntounos quen vai ser mé-
dico. Ningún contestou. Eu era a maior, respondín que eu, 
e a partir dese momento fíxenme médico.

E en concreto, ¿a esta especialidade?, e ao ¿VIH? 
Ben, esta decisión veu despois, coa miña propia historia. 
Estaba facendo a especialidade de medicina interna no Hos-
pital Juan Canalejo da Coruña, a Sida non se coñecía, nin 
se esperaba, ninguén era especialista nisto. 
Despois cando estaba exercendo a especialidade varios ami-
gos tiñan este problema. Eran os primeiros casos. Era o reto 
de ter algo diante ao que a medicina non se enfrontou, o cal 
estimúlache moito. Pero en realidade empecei nisto polos 
meus amigos.

¿Cales foron as súas dificultades no desenvolvemento da 
medicina? ¿Atopou dificultades por ser muller? 
Por ser muller non, non hei ter dificultades, eu percíboo 
así. A medicina case se está convertendo nunha profesión 
de mulleres. Quizais noutros roles dentro deste campo, en-
fermería, auxiliares, celadores poidan existir máis di-
f icultades. No caso do abordaxe da infección por VIH as 
dificultades viñan do ámbito do descoñecemento, de pelexar 
contra a ignorancia, en todas partes, na poboación en xeral 
e ata na clase médica.

¿Como foi a evolución o tema do VIH nos últimos anos? 
A evolución foi moi positiva, desde o 96-98 os cambios no 
tratamento foron moi grandes. Agora a infección trátase 
antes, os pacientes contrólanse moito mellor, os tratamentos 

non son tóxicos. As persoas afectadas, que poñen todo do seu 
parte e seguen o tratamento adecuadamente, poden facer 
unha vida normal. 

¿ Notáronse os recortes nos tratamentos? 
Non, no tratamento da infección polo VIH non, non temos 
nin tivemos trabas. Os que aplicamos estes tratamentos sa-
bemos que hai que optimizar os recursos. Desde que em-
pezamos a diagnosticar e tratar esta enfermidade e todas as 
súas consecuencias manexamos medicamentos de uso hos-
pitalario moi caros e tivemos que resolver moitos problemas, 
utilizando moitos recursos, e creo que desde sempre fomos 
conscientes de que estamos distribuíndo un patrimonio 
común.Antes da crise tamén procurabamos facer as cousas 
razoablemente. Creo que sempre tratamos de aplicar as 
combinacións de tratamento máis eficaces aplicadas a cada 
paciente.

¿Hai relación entre VIH e Hepatitis “C”? 
Os dous comparten vía de transmisión e é frecuente que os 
que teñen o VIH teñan tamén hepatite “C”. É menos común 
que os que teñen hepatites crónica polo virus da hepatites 
“C” sexan portadores de VIH. 
O virus da hepatites “C” tamén se transmitiu por compar-
tir material contaminado, pero antes de que se empezase a 
transmitir o VIH. As persoas que son portadoras dos dous 
virus, sen tratamento, evolucionan peor, a infección polo 
VIH avanza máis rápido e o tratamento do VIH tolérase 
peor. Os dous virus se potencian e a persoa ten unha peor 
evolución.

¿Cantos casos se diagnostican por ano,  actualmente? 
Bo, ao redor de 10-15 casos novos ao ano en Ferrol.  A 
maioría dos casos novos adquiriron a infección por trans-
misión sexual.

Os pacientes ¿son receptivos ao tratamento? 
A maioría dos pacientes son moi receptivos ao tratamento. 
Os que adquiriron a infección por consumo de drogas 
(toxicómanos) adhírense moi ben ao tratamento. Son uns 
superviventes e teñen moi claro o que hai que facer para 
seguir vivindo e xeralmente non fallan. Si fallan é porque 
que volven engancharse con drogas que os desaxustan. 
A todos os pacientes explícaselles a importancia de tomar 
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A DOUTORA ANA MARIÑO CALLEjO 
dirixe desde a súa creación o departamento de 
VIH integrado na unidade de enfermidades 
infecciosas, que pertence ao servizo de Medicina 
Interna do hospital Arquitecto Marcide, no 
Área Sanitaria de Ferrol. Ten un funcionamento 
autónomo, con áreas de hospitalización, consultas 
externas e hospital de día dedicadas específica-
mente á infección por VIH.

En novembro de 2010 foi galardonada na V 
Edición dos premios Best In Class (BIC) que 
recoñecen a calidade na atención ao paciente. 
Estes premios, que concede o semanario espe-
cializado Gaceta Médica en colaboración coa 
Cátedra de Innovación e Xestión Sanitaria da 
Universidade Rei Juan Carlos, premian cada ano 
a calidade e a excelencia dos centros sanitarios 
españois na atención ao paciente. 

ben o tratamento. Para ter unha boa adherencia ao trata-
mento é necesario que sexa eficaz e que non faga dano, e os 
novos tratamentos non fan dano, procuramos que se decaten 
ben de como tomalo ben porque a súa vida depende diso. 
As persoas xeralmente enténdeno. Tomalo mal é perigoso, 
porque o virus faise resistente e logo é moito máis difícil 
abordalo. o máis difícil abordalo. 

Nestes casos, ¿ten importancia o medio social ao que 
pertenza o portador? 
Si importa. As persoas que teñen menos recursos adoitan 
ter máis infeccións, máis enfermidades engadidas, o que 
chamamos máis comorbilidad, menos apoio social, menos 
recursos persoais, menos nivel educacional para enfron-
tarse á enfermidade. Como en calquera outra enfermidade. 
Poden ir ben tomando o tratamento pero poden ter máis 
problemas derivados da enfermidade.

¿Poderemos ter unha vacuna nos próximos anos? 
É un tema ao que se lle dá moitas voltas, está nunha fase de 
investigación moi básica. Ollala chegue pronto, pero aínda 
non a vexo. Pero o que si vexo todos os días é o ben que vai 
a xente cos tratamentos que temos actualmente. 

¿Cre que hai diferenzas en canto ao xénero nesta patoloxía 
e a súa distribución? 
No mundo case a metade dos portadores son mulleres. En 
España case un terzo, en Galicia tamén un terzo. A causa 
de que haxa menos mulleres é que ao principio a transmisión 
era mayoritariamente entre toxicómanos, e había máis homes, 
agora que hai máis transmisión por vía sexual tamén hai 
máis transmisión entre homes homosexuais. 
É tamén unha cuestión de oportunidade. A maioría das 
mulleres contáxianse por relacións heterosexuales non pro-
texidas, e esta é a causa maioritaria no mundo.

       

“Por ser muller non hei ter 
dificultades. Eu percíboo así.

A medicina case se está convertendo 
nunha profesión de mulleres.”

¿As mulleres teñen un prognostico diferente en relación 
aos homes? 
Non, teñen o mesmo bo pronóstico, facendo o que hai que 
facer. As mulleres no mundo, xeneralmente teñen máis di-
ficultades, fallan máis ás consultas e aos tratamentos, porque 
sempre teñen outras prioridades. Coidan dos fillos, os ma-
ridos, os pais que se cadra teñen a mesma enfermidade e 
non poden acudir á consulta.
Este tema está moi estudado, está demostrado que as mu-
lleres que teñen máis barreiras para acceder aos coidados, 
polo menos nalgúns lugares do mundo. 
Ben e non digamos nos países onde a muller esta estigma-
tizada, aí nin se poden diagnosticar, en xeral no mundo 
teñen moitas máis barreiras 
Si poñémolas en igualdade de condicións a resposta ao tra-
tamento sería igual.de condicións a resposta ao tratamento 
sería igual. 

Moitas grazas por dedicarnos un tempo tan valioso para 
“Enredadas”.
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Discriminación salarial
O 8 de marzo conmemórase o Día Internacional da Muller traballadora. Esta data sinalada serve 
como alicerce para reflexionar sobre a situación da muller nos distintos ámbitos.

Por Cristina Calvo Seoane

O s estudos realizados sinalan que nos atopamos nun 
retroceso xeneralizado nas distintas dimensións 
da igualdade, posto que a crise afectou e afecta de 

distinta maneira a mulleres e homes. Os  progresos que se 
tiñan conseguido na igualación socio-laboral, nas épocas 
álxidas do ciclo económico, ralentizáronse ou incluso frea-
do, ao tempo que parecen tomar certas inclinacións que non 
deixan lugar a demasiado optimismo.
De todas as áreas de intervención abordadas para o logro 

da igualdade, a do emprego é quizais a que recibiu unha 
maior atención desde a política pública. E aínda é unha evi-
dencia que a participación da muller no mercado de traba-
llo remunerado aumentou durante as últimas décadas, e que 
se teñen logrado avances lexislativos e melloras, tamén o é 
que a desigualdade laboral acompaña ás mulleres desde que 
teñen idade para se incorporar ao mercado de traballo ata 
que o abandonan.
A discriminación laboral da muller é, por tanto, unha rea-

lidade indiscutible en España, e na actualidade aínda son 
moitos os casos nos que as cifras son alarmantes. O obxec-
tivo prioritario desta análise consiste en transmitir as pin-
celadas de información necesarias, para que sexamos quen 
de coñecer os datos específicos, que reflicten e demostran a 
crúa e inquietante situación laboral da muller no noso país 
e para que, así mesmo, se incite á toma de conciencia colec-
tiva para continuar loitando por un avance cara á igualdade 
efectiva en todos os ámbitos. 
Non obstante, advírtese unha grande desconexión entre o 

que foi demostrado cientificamente e o que a meirande parte 
da xente cre. As bases lexislativas limitan en gran medida 
os dereitos das mulleres, impedíndolles gozar das mesmas 
oportunidades que os homes. Debido unicamente á súa 
condición feminina, a muller está relegada a unha posición 
secundaria con respecto ao home, pois as mulleres non só 
perciben ingresos menores que os dos homes no mesmo 
desempeño, senón que tamén presentan menores taxas de 

participación laboral, maiores taxas de desemprego, meno-
res prestacións, enormes dificultades para a conciliación, 
ademais dun perfil ocupacional moi concentrado no sector 
servizos e nos postos de menor xerarquía.
En definitiva, a situación laboral feminina é o “espello” da 

sociedade actual procedente do androcentrismo que asigna 
exclusivamente ás mulleres as tarefas domésticas e de coi-
dados, e ao home os postos de poder e a toma de decisións. 
Así mesmo, aínda que nos resulte difícil de crer, gran parte 
da sociedade segue a considerar que o traballo das mulleres 
é unha “axuda ou complemento” ao do home. Todas estas 
circunstancias limitan considerablemente a vida laboral fe-
minina. A discriminación laboral de xénero atópase en oca-
sións oculta ou “soterrada” o que complica enormemente 
“destapar” as actuacións ou intervencións aparentemente 
neutras que agochan “sesgos invisibilizados”. Todo iso con-
tribúe día a día, a engrandecer a fenda de xénero e pon de 
manifesto que a igualdade efectiva está lonxe de ser lograda.

DISCRIMINACIÓN DE XÉNERO NO ÁMBITO LABORAL
Debemos ter en conta que a discriminación laboral por razón 
de sexo non implica unha conduta intencional, pois non son 
só produto de actos deliberados de discriminación, senón 
máis ben o resultado de dinámicas sociais que funcionan de 
maneira automática, reproducindo as desigualdades de par-
tida (por exemplo, a aparente neutralidade da dispoñibili-
dade para viaxar). Así mesmo, esta discriminación tampou-
co ten un carácter estrutural, pois os seus efectos son resul-
tado dunha orde social e dunha determinada estrutura no 
mercado laboral que asigna roles desiguais a cada un dos 
sexos, con raizame nos valores culturais e sociais dominan-
tes. A persistencia de situacións de desigualdade entre mu-
lleres e homes ao longo das décadas no mercado laboral, ven 
demostrar que este tipo de discriminacións non desaparecen 
senón que se van facendo cada vez máis sutís.  Iso motivou 
a necesidade de avanzar tamén na definición do concepto 
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de discriminación, distinguindo prin-
cipalmente entre dous tipos de formas 
que pode adoptar: discriminacións di-
rectas e discriminacións indirectas. 
As discriminacións directas son máis 

doadas de detectar, pois son expresadas 
de forma clara e precisa. Supoñen un 
trato desfavorable cara ás mulleres ou 
prohiben participar ou acceder a un 
recurso polo feito de ser muller (exem-
plos: despido por razón de embarazo 
ou acoso sexual). Sen embargo, as dis-
criminacións indirectas son menos vi-
sibles, máis sutís e difíciles de detectar. 
Son actitudes e comportamentos apa-
rentemente neutros (exemplos: discri-
minación salarial ou a valoración de 
requisitos para promocionar, como as 
horas extras). 
Na representación gráfica pódense 

apreciar as posicións de partida des-
iguais entre homes e mulleres (debido 
as dificultades de conciliación da vida 
persoal, familiar e laboral), tal como 
constata a realidade de case calquera 
ámbito de intervención que considere-
mos. Por tanto, a liña vermella ilustra 
a fenda de xénero. A zona de interven-
ción represéntase “aparentemente neu-
tra”, é dicir, igual para uns e outras. Sen 
embargo, se atendemos aos resultados 
dunha intervención “igual para mulle-
res e homes” darémonos conta que estes 
reproducen as desigualdades de parti-
da (polo tanto, a fenda de xénero, re-
presentada en vermello, mantense).
Estas tres zonas acuñan o concepto de 
discriminación indirecta, pois aluden 
a un tratamento neutro pero que, sen 
embargo, resulta desfavorable para as 
mulleres, aínda que de forma “involun-
taria”, xa que ao non intervir expresa-
mente sobre as desigualdades de par-
tida, contribúe a reproducilas). Así 

mesmo, considérase de carácter estru-
tural, pois trátrase de roles sociais asig-
nados a cada un dos sexos. Coloca as 
mulleres en posición de desigualdade 
(familia, e ocupación laboral ou, por 
exemplo, cunha menor dispoñibilidade 
para traballos de alta dedicación) e ao 
home co emprego remunerado como 
principal fonte de identidade. 
Para facilitarmos o estudo da discri-

minación laboral das mulleres, deseng-
lobarémolo en dez etapas fundamentais 
ordenadas cronoloxicamente, desde que 
a muller ten idade para incorporarse ao 
mercado de traballo ata que o abando-
na.

Desemprego e inactividade xuvenil
Aínda que a tendencia parece dirixirse 
cara a unha nivelación progresiva da 
actividade de homes e mulleres, hai 
unha importante excepción : as mozas 
novas. A taxa de inactividade descende, 
pero non entre as mozas. Segundo os 
informes da EPA, no 2013, 1.240.000 
mozos declarábanse como inactivos 
fronte a unha cifra que ascende a 
1.500.000 no caso das mozas.

Feminización do desemprego
O inicio da devastadora crise provocou 
principalmente a caída do emprego 
nos sectores da industria e da constru-
ción. Sen embargo, na actualidade, o 
sector servizos, no que as mulleres son 
maioría, terminou de disparar a des-
trución de traballos. A simple vista, 
semella que os datos que achegan as 
investigacións poden resultar pa-
ragóxicos posto que, por un lado, se 
expón o aumento da actividade, pero 
por outro, amósase o crecemento do 
desemprego das mulleres. A explicación 
a este contrasentido pódese explicar 

doadamente: cando a crise comezou a 
golpear, as mulleres amas de casa que 
se ocupaban unicamente das tarefas do 
fogar, víronse na necesidade de saír a 
demandar emprego.

Segregación laboral: horizontal e 
vertical
A segregación laboral establécese como 
unha das explicacións da desigualdade 
e consiste na distinción entre postos de 
traballo ocupados polos homes e polas 
mulleres en colectivos de traballo in-
dependentes e separados. Non obstan-
te, a segregación laboral é produto 
dunha serie de discriminacións que 
afectan profundamente á contratación 
de man de obra feminina, xeralmente 
relacionada cos prexuízos dos contra-
tantes ou coa maternidade. A segrega-
ción laboral das mulleres pódese ma-
nifestar desde dous ángulos distintos:
A segregación horizontal caracteríza-

se pola separación dos mercados de 
traballo masculino e feminino, de ma-
neira que homes e mulleres están con-
centrados en distintos tipos de activi-
dade. A pesar de ter conseguido supe-
rar o nivel educativo dos homes, as 
mulleres continúan a ser contratadas 
en empregos de salarios menores e baixa 
produtividade.
O perfil ocupacional feminino está 

especialmente concentrado no sector 
dos servizos: comercio, hostalería, ad-
ministración pública e coidados de 
persoas (educación, sanidade, servizos 
sociais e amas de casa). As causas deste 
tipo de segregación hainas que buscar 
na existencia dunha serie de prexuízos 
sobre a capacidade para realizar deter-
minadas actividades ou pola materni-
dade. Dos 7.600.000 mulleres que es-
taban empregadas en España a finais 
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de 2013, máis de 5.000.000 se agrupan no sector de servizos.
A segregación vertical consiste no desigual reparto de 

homes e mulleres na escala xerárquica e amosa, polo tanto, 
a dificultade que teñen as mulleres dentro da súa profesión 
para acceder a postos máis cualificados e mellor remunera-
dos. En España, a muller representa o 60% das persoas con 
formación universitaria e o 45% do mercado laboral. Sen 
embargo, existe un enorme desequilibrio entre estas cifras 
e o seu papel nos cargos directivos.

Mulleres na Alta Dirección 
No 2014, tres profesionais españolas realizaron un estudo 
sobre “Mulleres na Alta Dirección en España”. A mostra 
está composta por 147 empresas de grande importancia na 
economía nacional como Iberdrola, Mediaset, Repsol, Te-
lefónica, Acciona, DIA, Ferrovial, Gas Natural, Inditex, 
etc. Os resultados obtidos foron que nas 147 empresas 
aproximadamente existen uns 1.735 cargos directivos, dos 
que só 234 son mulleres, o que representa o 13,48% do total 
dos altos cargos. Ademais, o 31% destas 147 empresas non 
conta con mulleres nos seus altos cargos, un 25% conta só 
cunha muller, un 20% conta con dúas mulleres e o 24% res-
tante conta con tres ou máis mulleres na Alta Dirección.
A conclusión que se extrae desta investigación é que as 

diferenzas no acceso á Alta Dirección por razón de xénero 
persisten nos inicios do século XXI e semella que aínda está 
lonxe de igualarse. As empresas seguen sen dar resposta ás 
necesidades persoais das mulleres que desexan desenvolver 
carreira profesional. Esta falta de diversidade desencadea o 
efecto “teito de cristal”, producido polo peso das culturas 
organizativas. Trátase dun teito sólido aínda que invisible, 
que lles impide ás mulleres seguir a avanzar nas súas carrei-
ras profesionais, é dicir, que sexan seleccionadas para postos 
de responsabilidade ou posicións de poder. Posiblemente, 
esta falla de axuste entre as necesidades persoais e as polí-
ticas organizativas ten causado en parte, a marcha de moi-
tas mulleres con talento, sen ter en conta unha verdade in-
cuestionable como é que o talento non ten xénero. Outros 
datos curiosos a mencionar poderían ser que tan só 19 mu-
lleres lideran os gobernos do mundo, é dicir, un escaso 10%. 
En 2015, a presenza da muller no Goberno español era de 
aproximadamente un 30%. Dun total de máis de 8000 al-
caldías en España, as mulleres lideran aproximadamente 
1.500 (19%). Nas Xuntas Directivas das Reais Academias 

existe unha representación feminina do 10%. Apenas 46 
dos 447 postos de Alta Dirección nas empresas de principal 
índice bolsista español están ocupados por mulleres (10,29%). 
A alta dirección das empresas que encabezan o ranking es-
tatal segundo cifras de vendas está en todos os casos enca-
bezada por homes.

Contratación precaria e a tempo parcial
Tras a fase de inactividade, abordamos a fase de contrata-
ción, que nos últimos anos se incrementou un 8%, aínda 
que dun modo desigual para homes e mulleres (40,8% a 
mulleres e nun 59,2% a homes). Case o 75% das contrata-
cións das mulleres corresponden a modalidades precarias 
no que á súa temporalidade se refire (contratos por obra ou 
servizo e contratos eventuais). Así mesmo, os contratos a 
tempo parcial, que como ben sabemos teñen aumentado 
polo efecto da crise, se teñen disparado non empregos fe-
mininos (segundo a EPA, había 718.000 homes ocupados 
con xornada parcial fronte a máis de 2.000.000 de mulleres, 
dun total de máis de 7.000.000 de mulleres ocupadas neste 
período. Estes datos aínda son máis inquietantes se se men-
ciona a discriminación engadida de que o sector feminino 
contratado a tempo parcial percibe 719 euros ao mes fronte 
aos 804 euros mensuais que percibe o sector masculino.
É importante ter en conta que se a muller accede a contra-

tos temporais desde unha idade temperá, cotizará menos e, 
polo tanto, as súas prestacións por desemprego serán tamén 
máis reducidas. Ademais, atoparanse con máis dificultades 
para o acceso a dereitos laborais básicos, como por exemplo 
a formación continua, o que dificulta a súa emancipación 
como muller traballadora. 
Traballar a media xornada é para moitas mulleres a única 

posibilidade de conciliar a vida familiar coa laboral. Con-
cretamente, un 21% das mulleres aceptan este tipo de em-
prego, para poder compatibilizar a súa actividade profesio-
nal co coidado de menores e doutras persoas dependentes. 
Estas circunstancias implican uns ingresos inferiores, un 
aumento das dificultades na evolución das carreiras profe-
sionais e unha menor protección social. Sen embargo, só un 
2,01% dos homes se ven afectados profesionalmente por 
estas mesmas responsabilidades familiares.

Desigualdade salarial
O empobrecemento das mulleres asalariadas é o resultado 
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da súa concentración nos salarios máis 
baixos, o 51,4% das mulleres gañan 1,5 
veces o salario mínimo interprofesional 
(641 euros). É dicir, perciben soldos 
por debaixo dos 15.000 euros anuais. 
Ademais, tres de catro persoas (74%) 
que traballan a tempo parcial son mu-
lleres.
As mulleres están representadas nos 

tramos nos que os salarios son inferio-
res e están sub-representadas nos tra-
mos de salarios máis elevados.
As mulleres supoñen o 68% da po-

boación asalariada con ingresos infe-
riores ao SMI (salario mínimo inter-
profesional). Por outra parte, das per-
soas que perciben ingresos equivalentes 
a postos de xerencia, de máis de 5 veces 
o SMI, o 16% son mulleres e o 82,57% 
son homes. 
As traballadoras en España cobraron 

de media (salario medio bruto) no ano 
2012, 19.537,33 euros anuais, fronte 
aos 25.682,05 euros de media que per-
cibiron os varóns. A diferencia é de 
6.144,72 euros menos ao ano. De modo 
que, tomando como referencia 251 días 
laborables ao ano, unha muller en Es-
paña tería que traballar aproximada-
mente uns 80 días máis ao ano que o 
home, para percibir as mesmas retri-
bucións por traballo de igual valor. Se 
estes datos os queremos traducir en 
meses, serían 12 meses traballados 
polos homes, fronte a 16 meses polas 
mulleres. Isto equivale ao longo dunha 
vida laboral de 35 anos, a 11 anos e 
medio máis de traballo para a muller, 
é dicir, 46 anos de vida laboral para 
percibir as mesmas cantidades. 
Como podemos observar na represen-

tación gráfica, a fenda salarial en Es-
paña situouse no 2012 no 23,93%, case 
no 24%, ou o que é  o mesmo, o salario 

feminino supón o 77,5% do salario 
masculino. Esta diferenza do salario 
medio anual bruto é a máis alta dos 
últimos cinco anos. A fenda salarial 
contabilizada en euros acadou a canti-
dade de 27.783 millóns que deixaron 
de percibir as mulleres. 
Durante a crise, o que se está a pro-

ducir é un incremento do volume de 
persoas que tendo traballo se sitúan por 
debaixo do limiar da pobreza.Por 
outro lado, o 90% dos fogares cun 
adulto e fillas ou fillos a cargo están 
sustentados por mulleres e son os que 
afrontan un maior risco de pobreza ao 
percibir as mulleres menores rendas 
que os varóns. Isto xustifica a afirma-
ción de que as mulleres son máis pobres.

Conciliación: enfoque feminino
É coñecido por todas nós que son  moi-
tas as mulleres que tras ter conseguido 
un posto de traballo se ven na obriga 
de enfrontarse á aventura de conciliar. 
Estas circunstancias téñense agravado 
nos últimos anos de crise, debido aos 
recortes do gasto público, que provo-
caron a diminución dos servizos públi-
cos de coidado a persoas dependentes
Todos estes factores desfavorables,teñen 
provocado que a idade de acceso á ma-
ternidade continúe aumentando. Ac-
tualmente, sitúase nos 32 anos. Así 
mesmo, as prestacións por maternida-
de caeron nun 12%. Os estudos reali-
zados reflicten que unha de catro mu-
lleres tiveron que recorrer á redución 
de xornada laboral para coidar as súas 
fillas e fillos fronte a un escaso 3,5% no 
caso dos homes. Un 38,2% de mulleres 
en activo tiveron que deixar os seus 
traballos durante máis dun ano para 
atender a un menor ao seu cargo fron-
te a un 7,4% de homes.

    

Taxas de paro feminino
O desemprego ocasionado pola crise 
tamén castiga con máis forza as mulle-
res, posto que as cifras revelan que o 
paro creceu proporcionalmente en 
maior medida que entre os homes. 
Entre 2008 e 2013 o desemprego das 
mulleres duplicouse, pasando dun 13% 
a un 26,67, unha cifra que case triplica 
a media europea. Neste mesmo perío-
do, dúas de cada tres mulleres que per-
deron o emprego tiñan un contrato 
indefinido. O rango de idade máis 
prexudicado é o comprendido entre os 
30 e os 39 anos. Cabe destacar que a 
destrución do emprego feminino se 
concentra no sector público. Desde a 
aprobación da reforma laboral, o 72% 
do emprego perdido é feminino, o que 
demostra que os recortes non son uni-
formes.Por exemplo, no sector da edu-
cación pérdense en 2013 un total de 
39.000 activos, dos que 27.400 son 
mulleres. No sector sanitario perdéron-
se 107.000 empregos dos que 73.000 
correspondían a mulleres.

Busca desigual de emprego
Tras perder o emprego, as mulleres en-
contran bastantes máis dificultades que 
os homes para atopar outro traballo. 
Ademais, as mulleres convértense en 
paradas de longa duración en maior 
medida que os homes, en ocupacións 
como “técnicos e profesionais científi-
cos e intelectuais”, “empregados con-
tables administrativos ou de oficina”, 
“traballadores de servizos”, etc. 
Resulta significativo sinalar que en 
2013, a cifra de homes que atoparon 
traballo aumentou en 1300 efectivos 
con respecto ao ano anterior, mentres 
que a das mulleres descendeu en 3.500 
efectivos. 
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A OCDE (Organización para a Cooperación e o Desen-
volvemento Económico) é un organismo de cooperación 
internacional composto por 27 países, que ten como obxec-
tivo coordinar as súas políticas económicas e sociais. Ac-
tualmente no que respecta á posición da muller no mercado 
laboral, España ocupa a posición 23 de 27 nunha clasifica-
ción liderada polos países nórdicos (Noruega, Dinamarca 
e Suecia) e só supera a Xapón, Italia, Grecia e Corea.

Prestacións por desemprego
A fenda nos salarios tradúcese, anos máis tarde, nas pres-

tacións por desemprego e nas pensións. O tempo de desem-
prego e o sexo, son as dúas variables que inciden máis cla-
ramente nas posibilidades de ser perceptor dunha prestación. 
As investigacións sosteñen que unha muller parada de longa 
duración, é dicir, máis dun ano, ten un 77% menos de pres-
tacións que un home na mesma situación. Entre as razóns 
encontramos a segregación horizontal e vertical, a súa lo-
calización en sectores e ocupacións con menores salarios, a 
temporalidade e a maior taxa de xornada a tempo parcial. 
Unha explicación a todo isto é que se empeza primeiro con 
empregos máis precarios e peor remunerados e perdidos 
estes, con peores condicións na protección ao desemprego 
e maior dificultade para reincorporarse a outro traballo, moi 
improbable cando se alcanzan os 45 anos, o que fai que a 
protección por desemprego sexa moi inferior á dos homes.
Dos máis de 3.500.000 de persoas paradas de longa dura-

ción que supoñen o 60% de todas as mulleres en situación 
de desemprego, so un millón ten algunha prestación, o que 
supón un 28%.  Non obstante, hai que engadir que as pres-
tacións contributivas por desemprego das mulleres, que son 
de 25,16 euros ao día, son máis baixas que as corresponden-
tes aos homes, 29,62. 
Por si fose pouco, o número de mulleres que non perciben 

ningún tipo de prestación ten crecido en 552.500 postos nos 
últimos anos. As mulleres teñen unha taxa de protección 
oito puntos inferior á dos homes.

REFLEXOS DA DISCRIMINACIÓN LABORAL
Linguaxe sexista. Non debemos restarlle importancia á 
nosa linguaxe, pois é un dos cimentos que conforma o noso 
pensamento. Existe unha forte relación entre estereotipos, 
roles e linguaxe. Utilizamos unha linguaxe sexista involun 
tariamente porque a nosa propia cultura fai que pensemos

de forma estereotipada, asociando de forma automática pa-
labras como cirurxán a un home e enfermeira a unha muller. 
Usamos o masculino como a acepción xeral que engloba ao 
feminino (médico, xuíz, sarxento, etc.).

Acepcións pexorativas en feminino: verduleiro, raposo, 
fulano, aventureiro, calquera, lixeiro, etc. Son moitas as 
palabras que en feminino adoptan un matiz pexorativo.

Linguaxe non inclusivo na redacción de ofertas. Son moi-
tos postos de traballo que son denominados en masculino, 
ou ben masculino ou feminino segundo o posto ou valora-
ción relacionada coa asignación tradicional de roles: xefe de 
grupo, enxeñeiro, xefe de obra, cociñeira, ama de casa, go-
bernanta, etc. Trátase dunha discriminación directa, que 
non só contravén a normativa vixente, senón que se invisi-
biliza ás mulleres deixándoas formalmente e simbolica-
mente fóra das ofertas.

Menores salarios para o colectivo feminino para traba-
llos de igual valor. Nos empregos desenvoltos en sectores 
ocupados maioritariamente por mulleres os salarios son 
menores. 

Asignación de funcións superiores á categoría laboral 
pola que se está contratada. Ou resignando funcións non 
incluídas na definición do posto de traballo. Estas tarefas 
son invisibilizadas e non valoradas á hora de avaliar o tra-
ballo e asignar unha retribución acorde. 

Definición dos postos de traballo que se ofertan, adóitan-
se poñer requisitos que non están directamente relacionados 
coas competencias necesarias para realizar a actividade, 
senón que poden estar máis relacionados con habilidades 
propias do rol de xénero dos homes (dispoñibilidade, mo-
bilidade xeográfica, forza, etc.).  Son discriminacións indi-
rectas, pois non exclúen as mulleres de forma explícita senón 
a través duns requisitos que favorecen aos homes. 

Desigualdades de partida no acceso ás novas tecno-
loxías. As mulleres presentan un menor acceso ás TIC, 
sendo na actualidade un canal moi utilizado para a busca 
de emprego. Trátase doutra discriminación indirecta, 
pois aparentemente parece accesible para todas e todos, 
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sen ter en conta a situación de partida duns e outras fron-
te a ese recurso.

Postos de responsabilidade. Adoitan beneficiar os homes 
e prexudicar as mulleres, ben polas inercias sociais ou a in-
cidencia dos estereotipos de xénero que asocian os postos 
de mando e dirección a características “tradicionalmente 
masculinas”, ben porque as mulleres están presentes en moita 
menor medida nos niveis “promocionables”.

Deseño de webs, que se desenvolven tomando como refe-
rente universal os homes. Por exemplo, con imaxes nas que 
non aparecen mulleres ou o fan de forma estereotipada.

Ponderación desigual de habilidades e capacidades. Por 
exemplo, sendo a capacidade de liderado considerada máis 
característica de homes e a comunicación de mulleres; ante 
unha oferta de emprego tende a valorarse máis a primeira 
que a segunda. 
Entrevistas de selección de persoal, por exemplo: indagar, 

directa ou indirectamente, sobre as súas expectativas per-
soais, por exemplo, se está casada ou casado ou se o estará 
en breve. Esta circunstancia valórase de forma diferente en 
mulleres e homes. Para as primeiras supón o aumento das 
responsabilidades domésticas e a posibilidade de ter fillos 
e fillas no futuro, o que se traduce nunha menor dispoñibi-
lidade. Para os homes, o matrimonio e a paternidade é si-
nónimo de estabilidade e compromiso laboral. 

Accións formativas. Habitualmente utilízase unha lingua-
xe sexista na denominación das persoas a quen se dirixe a 
formación. Diríxese a formación a determinados postos ou 
niveis e o lugar e horario do curso son factores que condi-
cionan o acceso das mulleres.

Acceso aos complementos e pluses salariais ligados ao 
traballo fóra do horario laboral ou a xornadas laborais ex-
tensas, difíciles de cumprir para as persoas con cargas, 
maioritariamente mulleres.

CONCLUSIÓNS
Aínda que as formas máis flagrantes da discriminación teñen 
diminuído, son moitas as que aínda persisten e outras que 
teñen adquirido formas novas menos visibles.   

Tomemos conciencia de que é unha realidade que as mu-
lleres españolas seguen a sufrir importantes desigualdades. 
Non confundamos a mensaxe deste artigo, pois non se pre-
tende alimentar unha reflexión para que as mulleres logren 
algún poder sobre os homes, senón simplemente, se trata 
de que poidan ter poder sobre si mesmas. 
As mulleres e os homes non deberiamos pensar como dous 
colectivos independentes, senón como un colectivo común, 
unha suma dos talentos de ambos sexos, que avancen na 
mesma dirección. 
Non debemos negarnos como sociedade, a recoñecer a 
realidade. Certo é que o camiño máis cómodo é acostumar-
nos ao que as inercias sociais nos inculcan, pero meditemos 
que avance é iso. 
Acostumarse e deixarse facer non é máis que estancarse e 

non evolucionar, é só unha forma de deixarse vencer. Aínda 
que pareza tópico, deberiamos considerar que legado lles 
deixamos ás próximas xeracións. 
En definitiva, todas e todos debemos contribuír a com-

pensar as desigualdades que aínda existen a día de hoxe e 
que moitas veces nos negamos a crer. Intentemos tornar a 
visión actual e non mirar o futuro exclusivamente dirixidos 
por unha garabata, senón tamén por un par de tacóns. 
Sen ningunha dúbida sería un cambio moi positivo tal e 
como amosan as análises efectuadas.

CRISTINA CALVO SEOANE



A Asociación de Mulleres con 
Discapacidade de Galicia li-

derou en 2015 un total de 11 pro-
gramas, relacionados coas áreas de 
actuación enmarcadas na entidade. 
A nivel galego, os programas rea-
lizados máis innovadores e pionei-
ros en relación á violencia contra as 
mulleres e a discapacidade foron 
Descubre a nosa realidade!, onde, 
mediante a elaboración dun cader-
no único en Galicia sobre as dife-
rentes formas de violencia a forma-
ción a familias, persoal técnico de 
diferentes eidos e a alumnado de 
primaria e secundaria, se amosa a 
realidade e capacidades das 

ACADAR. Asociación de Mulleres con Discapacidades de Galicia

ACADAR.Fotografía de María RiobóoC
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mulleres con discapacidade; con 
Violencia: Tolerancia Cero, xunto 
co programa de Itinerarios de In-
clusión sociolaboral con acompa-
ñamento, fixeron posible poñer en 
marcha 14 Grupos de Empodera-
mento en toda Galicia. Ademais, 
acompañaron a mulleres en situa-
ción de violencia de xénero, fo-
mentaron a participación social 
das mulleres mediante un encon-
tro provincial en Lugo, formaron 
a persoal político e técnico, así 
como alumnado universitario. 
ACADAR ocupa tamén a vice-
presidencia do Consello Galego 
das Mulleres da Xunta de Galicia 

e participa ao longo do ano en di-
ferentes actos e forma parte de dis-
tintos grupos de traballo e comisións 
a nivel local e autonómico, como a 
Consello Sectorial da Muller do 
Concello de Ferrol. Persoas socias 
e colaboradoras: 79, das cales 73 
mulleres e 6 homes.
Contacto:
Tlf: 674 073 092  / 674 139 837  
Delegación Ferrol: 
r/ Sánchez Calviño, nº56-58 .
15404 Ferrol.
e-mail: info@acadar.org       
www.acadar.org



15ENREDADAS

ALMAT. Asociación de Loita contra os Malos Tratos

AAsociación de loita contra os 
malos tratos, nace en Ferrol no 

ano 1999, a súa finalidade e dar res-
posta a unha situación de violencia do 
home contra a muller, una violencia de 
orixe machista, que ata ese momento 
pertencía o ámbito privado e entón 
empeza a visualizarse. 
- A violencia de xénero segue a ser una 
lacra hoxe en día, aínda que dende 
nosos principios cambiaron moitas 
cosas: 
- A visualización
- Una lei de medidas de protección 
integral.
- Una lei galega.
- A creación de grupos de atención a 
familia dentro da policía. SAF.
- Os CIM.
Sen embargo, a igualdade formal 
dista aínda da igualdade real.

Os casos de asasinatos de mulleres a 
mans de sus parellas o ex parellas se-
guen a ser una realidade. Por iso, 
dende ALMAT, seguemos a traballar 
nos seguintes campos:
- Teléfono 24 horas os 365 días do ano; 
facilitarlles ás mulleres a petición de 
cita, a información, tamén a familiares 
que moitas veces non saben como ac-
tuar, medios de comunicación.
- Prevención e sensibilización da vio-
lencia de xénero: a través de obradoiros 
nos IES de Ferrol e comarca, en dis-
tintos colectivos (sanidade, profesora-
do, outras asociacións…) 
- Información, asesoramento e inter-
vención:
- Asesoramento xurídico: as mulleres 
que acoden á asociación teñen dereito 
a 3 sesións gratuítas co avogado (como 
pedir un avogado de oficio, como poñer 

una denuncia, que pasa cos meus fillos/
as, divorcio, orden de aloxamento, etc..)
- Asesoramento social: 3 sesións gra-
tuítas (pensións, axudas, derivacións 
a traballadora de zona, etc..)
Intervención psicolóxica: dende o 
momento en que chega a muller á aso-
ciación e no estado no que se atope ata 
o alta.
A intervención psicolóxica divídese en 
individual y e de grupo.
- Outros obradoiros:
De autoestima
Saúde para mulleres
Defensa persoal para mulleres (o po-
remos en marcha este ano).
Avda. Castelao s/n. Centro Cívico. 
Local 5, 15406 Apdo. 35 Ferrol.
607603442

ALMAT.
Fotografía de María Riobóo
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Asociación de AMAS DE CASA de Ferrol

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA.
Fotografía de María Riobóo

A Asociación de Amas de Casa de Ferrol constitúese o   
29 de decembro de 1966, baixo a supervisión e o en-

tusiasmo dun grupo de veciñas, de donas da cidade, que 
sentían a inquietude de agruparse para traballar a favor das 
mulleres e de transmitirlles todo o seu saber e experiencia.
Nese inicio, crían na muller, na ama de casa, no seu papel 
tan importante na familia, na sociedade, nas institucións e, 
por isto, a través da agrupación, da asociación, pretendían 
defender os seus dereitos e intereses, formar á muller, aten-
der aos seus problemas, etc.
Todos estes obxectivos son precisamente os que definen os 
nosos estatutos.
- Defender os dereitos das amas de casa.
- Formación da muller.
- Velar polos seus intereses.
- Atender os seus problemas.
- Atender a problemas do fogar.
- Atender a problemas da terceira idade.
- Etc, etc
Na súa primeira andaina estes obxectivos enfocábanse á 
formación da muller, da ama de casa, a través de cursos de 
cociña, labores, traballos manuais, corte e confección, coi-
dado do bebé...
Foron moitos os cursos que se impartiron nos pequenos 
locais que tiñan á súa disposición  e eran moitas as amas de 
casa que asistían con ilusión. Aínda que os obxectivos se-
guen a ser os mesmos  que nos seus inicios, co transcurso 
dos anos a asociación variou o seu campo de traballo: in-
troducímonos no mundo do consumo polo afán de de axu-
dar e protexer ós usuarios. Para este fin tivemos que prepa-
rarnos e asistir a numerosos cursos, xornadas, congresos, 
charlas, conferencias etc.
Agora somos denominadas “Asociación de Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios”, así nos coñecen e nos consultan 
unha serie de temas relacionados co consumo.
Formamos parte das Xuntas Arbitrales, onde nos represen-
ta a Presidenta e nelas se da solución a moitas consultas e 
reclamacións. Tamén somos valoradas e consideradas no 
Concello e en institucións locais.. Chámanos con frecuen-
cia para asistir a conferencias, xornadas, reunións... e a nosa 
opinión é sempre escoitada... Con todo o noso esforzo e 
traballo  conseguimos que as mulleres están presentes  con 

forza na sociedade e así conseguir unha sociedade iguali-
taria que non sería totalmente posible sen o noso pequeno 
esforzo.
Ó fronte destes logros estivo sempre unha Presidenta, unha 
muller traballadora, intelixente, organizativa, coordinado-
ra que soubo infundir ánimo, ilusión, espírito de loita en 
todas as mulleres que a rodean.
Ó longo de todos estes anos tivemos un total de 11 Presi-
dentas:
- Dolores Bellod de Rodríguez.
- Begoña Muñuzuri de Reyna.
- Natalia Lamas de Ledo.
- Mª Esther Evía de Benítez.
- Mercedes Permuy de Bullo.
- Caridad Núñez Iglesias.
- Francisca Díaz Rojo.
- Ana Mª Pérez Rodríguez.
- Amelia Vázquez Méndez.
- Tomasina Rozas Romo.
- Rosa Pérez Celada.
A última e actual Presidenta, Rosa Pérez Celada, con toda 
a directiva arredor, síntese e nos sentimos orgullosas de con-
tinuar a labor comenzada polas nosas predecesoras e seguimos 
có ánimo de preservar a súa obra, adaptándonos, por supos-
to, ós tempos actuais e futuros.
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A Marcha Mundial das Mulleres é un movemento internacional de accións 
feministas que reúne grupos, organizacións de base e mulleres que traba-

llan para eliminar as causas da pobreza e da violencia contra as mulleres.
Loitamos contra todas as formas de desigualdade e discriminación cara ás mu-
lleres.
Os nosos valores e accións oriéntanse a un cambio político, económico e social. 
Os mesmos que se centran na globalización da solidariedade, na igualdade entre 
mulleres e homes, entre as propias mulleres e entre os pobos; o respecto e reco-
ñecemento da diversidade entre as mulleres; na multiplicidade das nosas estra-
texias; na valorización do liderado das mulleres, e no fortalecemento de alianzas 
entre as mulleres e outros movementos sociais progresistas. 
Nacida do desexo de reunir ás mulleres do mundo en torno a un proxecto 
común, impúxose rapidamente como un formidable movemento mundial des-
pois da organización da Marcha das Mulleres no ano 2000, dando ao move-
mento feminista a oportunidade de manifestarse e facerse ouvir en todas as es-
feras.
Logramos, no ano 2000, que retumben os nosos pasos e as nosas voces, como 
poucas veces ten sucedido. 
Para conseguilo recorremos a unha receita moi sinxela, de eficacia confirmada, que  
consiste en abrir espazos que propicien o diálogo entre as mulleres, no cal estas poidan 
narrar as súas vidas e atopar o fío condutor para actuar xuntas. É precisamente 

A MARCHA Mundial das Mulleres

A MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES. 
Fotografía de María Riobóo

deste modo que cada unha de no-
soutras estivemos abrindo camiños 
durante os últimos anos. 
Coa Marcha Mundial das Mulle-
res temos dado un paso máis para 
ampliar as redes de inf luencia entre 
nós, e logramos facer sentir a nosa 
presenza tanto aos encargados das 
decisións que se atopan preto de nós, 
como a aqueles máis protexidos do 
noso escrutinio, que se atopan en 
institucións como a ONU, o Banco 
Mundial e o Fondo Monetario In-
ternacional.
Podedes atopar máis información 
sobre a 
Marcha Mundial das Mulleres en:
www.feminismo.info
Facebook: marchamundialmulleres.
galiza
Twitter: MMMGaliza.
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ARUME. Asociación Rural de Mulleres emprendedoras

¿Como xurdiu a asociación? 
Foi creada no 2010 a iniciativa de Manuel Domínguez (ex xefe de Extensión 
Agraria en Ferrol e fundador da asociación agrarista Círculo Gacela).
El animou a un grupo de socias de dita asociación para que se unisen e fundasen 
unha asociación de mulleres. Así naceu ARUME.

¿Cales son os seus obxectivos?
A promoción social, cultural, recreativa e laboral das socias. Apoio ó empren-
demento feminino no mundo rural. Impulso á igualdade de oportunidades. Loita 
contra a violencia de xénero.
¿Que actividades realiza?
Actividades de carácter divulgador e informativo (charlas)
Actividades de carácter formativo (agora mesmo cursos de fotografía e informá-
tica).
Programa de termalismo: estancias de fin de semana nun balneario. 
Rutas de sendeirismo: todos os anos se realiza un Camiño a Santiago e se fan 
outras rutas ( Ruta do Cares, Senda do Osos, San Andrés de Teixido ….)
Viaxes didácticos con visitas a mulleres rurais emprendedoras.
Celebración de datas concretas (carnavais, Día da Muller, comida campestre á 
beira do río, Día da Muller Rural, Nadal….)

ARUME. Fotografía de María Riobóo

¿Cantas socias ten ARUME?
A día de hoxe somos 160 mulleres de 
toda a comarca de Ferrolterra.

¿Quen compón a Xunta Directiva?
- Presidenta: Sofía López 
- Vicepresidenta: Isabel Prieto 
- Secretaria: Esther Díaz 
- Tesoureira: Flor Felgar
- Vocal 1ª: Pilar Testa
- Vocal 2ª: Josefa Fernández

¿ Onde atoparnos?
 c/ Soto nº 9-11 · Entresolo · 15403 
· Ferrol
Tlf. 981372798 / 650014010
arumeferrol@hotmail.com
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Asociación de Viuvas CONCEPCIÓN ARENAL

Xorde no ano 1972. 
Un grupo de mulleres por iniciativa do Padre Santos, reúnense na igrexa das Angustias co obxectivo de evitar o 

illamento deste colectivo de mulleres. 
Créanse grupos de amizade. Dependen da FAR, Federación nacional de viúdas. 
En Galicia a Presidencia está situada en Lugo, Aurora Carro. 
A subdelegación depende da Federación Rexional de Lugo.
Actividades desenvolvidas:
Todos los lunes “Café”.
Actividades enfocadas á estimiluzación cognitiva e memoria.
Colaboración con distintas entidades da cidade: 
Cruz Roja, Parkinson, Asociación contra o Cáncer, Cáritas, AlzHeimer. Puntualmente, coa Cociña Económica.
Viaxes e comidas de fraternidade.
180 asociadas.
Xunta directiva:
- Presidenta: Luz Gonzalez Fra
- Vicepresdenta: Maria Miraz
- Secretaria: Ana Sainz  Infante.
- Tesorera: Carmen Durán Santiso
Enderezo:
c/ Sol, 79, 1º    
viudasferrol@gmail.com
Tel. 981931230 / 66955224

No ano 1993, constitúese a Asociación de Mulleres de Santa Mariña. AMISTAD, froito do entusiasmo e dedicación 
dun grupo de mulleres da Parroquia, que puxo todo o seu empeño en lograr un lugar de reunión /convivencia/espa-

rexemento para todas as mulleres do barrio, fomentando a participación das mesmas nas actividades distintas dos roles 
sociais tipicamente femininos.
Co fin de conseguir a participación das nosas socias, organizamos diferentes actividades, algunhas delas , coa colabora-
ción do Concello. Entre outras: manualidades, encaixe de bolillo, cousas da casa (unhas socias ensinan a outras), pilates 
e informática (estas dúas coa colaboración do Concello ). 
Durante estes anos tivemos varios grupos de teatro (un de nenos), na actualidade contamos cun grupo integrado só por 
mulleres: Donas de Amistad.
Durante 18 anos, celebramos a festa dos CALLOS, co que conseguimos reunir a moitos simpatizantes da Parroquia e 
arredores. Consideramos cumprido o obxectivo de integrar  ás/os maiores nas actividades do barrio, contribuíndo a me-
llorar as relacións interxeneracionais , e evitando o illamento destes maiores. 
Ás convocatorias da Asociación acoden principalmente mulleres  (80% mulleres e o 20% homes e nenos), moitas de 65 
anos (temos varias sociais de mais de 80 anos que acoden asiduamente ás actividades programadas).
Como recoñecemento ó noso traballo, en xaneiro do 2012, o Concello concedeulle a INSIGNIA DE ORO á nosa Aso-
ciación, distinción da que directivas e socias nos sentimos moi orgullosas.

AMISTAD. Asociación de Mulleres de Santa Mariña
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AMISTAD.
Fotografía de María Riobóo

ASOCIACIÓN DE VIUVAS. 
Fotografía de María Riobóo



Fotografía de arquivo



FUCAS. Fotografía de arquivo
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tintos países. O Segredo dá Frouxeira, dirixido por Xosé 
Abad. A longametraxe documental centrada non asasinato, 
en 1937, do Alcalde republicano de Serantes, Alejandro 
Porto Leis e dos amigos que ou acolleron na casa. 
A Pegada dos Abos, tamén dirixido por Xosé Abad na que 
sete adolescentes percorren, 75 anos despois, un particular 
camiño tratando de investigar a historia da xeración que 
viviu o golpe franquista de 1936.
Realización semanal do programa de radio  O Recuncho 
en Radio Filispín debatendo temas de actualidade.
Desde a área de inmigración Fuco adhírese á iniciativa para 
terminar coas deportacións FORZADAS de inmigrantes. 
Da mesma forma únese ao posicionamento do Foro Galego 
de Inmigración respecto ao procedemento de acceso á na-
cionalidade española.
Periodicamente desde o ciclo Democracia e compromiso, 
prográmanse conferencias onde se invita a persoas que pro-
moven o debate e a ref lexión crítica.
A Área da Muller participa en todas estas actividades de 
forma transversal e  promove especificamente actividades 
propias no seu dobre faceta de información e de cambio de 
actitudes creando un espazo propio para o debate desde 
unha perspectiva de xénero. Entre elas: 
Reunións periódicas, na sé da asociación, abertas a mulle-
res de Ferrol, onde se abordan cuestións de xénero en 
distintos formatos xa sexa desde o comentario de artigos 
de actualidade, de libros , ou o visionado de documentais 
ou películas e posterior debate.

Presentación de libros na Galeria Sargadelos como o caso 
de Maria Barbeito (Unha vida ao servizo dá escola ) por 
Ana Romeu Masia, doutora en historia da Arte.
Realización de mesas redondas: Consecuencias sanitarias dá 
reforma dá Lei do Aborto, participando ou Dr Carlos Piñei-
ro DíazMagister en Saúde Pública - Experto Contaminación 
Ambiental: O aborto desde o punto de vista dá saúde públi-
ca eo Dr. Enrique S. Segrelles, Especialista en planificación 
familiar e reprodución humana: A planificación familiar 
un dereito conquistado.
Proxección no Ateneo e posterior debate do documental 
Mulleres do 36 ( Nós que perdemos a paz) de Llum Quiño-
nero. 
Convoca o I Concurso de Fotografía Victoria Fernández 
Paredes Ollada de muller, que premia á mellor instantánea 
que destaque a posición da muller e a súa participación no 
tecido social. A figura da muller como axitadora compro-
metida do tecido social da nosa sociedade que  promoveu  o 
progreso cultural e social do noso mundo moderno.
Publicación en cada número da revista de Revista dá Aso-
ciación Fuco Buxan dun articulo dende a Area da Muller.
Colaboración especial coa Marcha Mundial das Mulleres de 
Ferrolterra e coa Plataforma contra a reforma dá Lei do 
Aborto, en múltiples reunións e actos en Ferrol e Galicia.
Participación con outras asociacións e entidades: Marchas 
dá Dignidade, Memoria Histórica, Comité Cidadán de 
Emerxencia, Plataforma Hepatite “C”, Asoc. Muíño do 
Vento, promovendo activamente a participación dá Muller.

Asociación de Mulleres de CARANZA

Xorde en 1986, como comisión da muller do Plan Co-
munitario. Neste Plan vese a necesidade de crear 

unha asociación de mulleres no barrio. No ano 1987 
constitúese como Asociación de Mulleres. Iníciase unha 
actividade de cociña, corte e confección e ximnasia de 
mantemento e bordado a man. Equípanse con máquinas 
industriais co obxectivo de integrar laboralmente ás mulle-
res. Conséguese este obxectivo. Actualmente contan con 
local propio cedido polo Concello, onde desenvolven nu-
merosas actividades e saídas e excursión culturais.
Forma parte do Consello Sectorial Municipal da Muller 
e coordínase con outras entidades do barrio desenvolvendo 

actividades reivindicativas coa finalidade de mellorar as 
condición de vida do barrio. 
As actividades máis demandadas principalmente son bordado 
a man e máquina, memoria, encaixe de bolillos e pilates.
Conta con 490 asociadas.
Xunta Directiva:
- Presidenta: Mercedes Leal Novo
- Secretaria: María Victoria Casteleiro Fernández.
- Tesoureira: Angéles Tenreiro Pico
- Vogais: Silvia Morado, Fina Casteleiro.
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ASOCIACIÓN DE MULLERES 
DE CARANZA. 
Fotografía de María Riobóo

OBLATAS

A s HH. Oblatas chegamos a Ferrol o 21 de abril de 
1907 (109 años). Un grupo de donas que compoñían 

a Xunta de trata de Blancas en Ferrol, preocupadas pola 
situación destas mulleres, demandan a nosa presenza.  Son 
varios os proxectos sociais levados a cabo ó longo de estes 
anos, sempre  respondendo á demanda social multiproble-
mática   que presenta esta realidade.
Ata que no 1989 fundamos o Centro de Día Oblatas 
“O´Mencer”, coa idea de crear un programa de recursos 
especializado para mulleres vítimas de trata con fins de 
explotación sexual e/ou en situación de prostitución.
Nel traballamos un equipo de profesionais conformado por 
relixiosas, persoal contratado e voluntario, centrando a nosa 
intervención nas mulleres que así no lo demanden nas co-
marcas de Ferrolterra i Eume.
Todo elo a través de diferentes proxectos onde a muller é a 
protagonista do seu propio proceso, e que inciden nos ám-
bitos socio-xurídico, socioeconómico, educativo, da saúde, 
psicosocial e cultural. A través de accións que pasan polo  
traballo de rúa, a formación básica (idioma, informática, 
cociña,...) a formación laboral ou mesmo  bolsa de emprego. 

Para inculcar o carisma hoxe faise imprescindible o coñe-
cemento da realidade. Ignorala levaríanos a conclusións 
inadecuadas e erradas. De aí, a necesidade de situar a misión 
neste contexto cambiante e global onde os sistemas políti-
cos, económicos e sociais xeran unhas estruturas inxustas 
que arroxan unha maioría excluída, marxinada, carente de 
dereitos e que viven en situacións de deshumanización pro-
gresiva. Neste contexto, vaise recoñecendo o impacto que, 
o avance da pobreza e os fenómenos migratorios, está oca-
sionando nas mulleres en situación de prostitución e trata.
Isto úrxenos a:
- Comprender unha perspectiva global.
- Impulsar unha dinámica de discernimento continua sobre 
os diferentes proxectos e lugares onde estamos.
- Avanzar nun camiño compartido co laicado e as mulleres 
en relacións de igualdade.
- Participar en espazos e redes solidarias con outras persoas 
e institucións.
- Coñecer, respectar e acoller os valores das culturas nas 
que nos atopamos.
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ASOCIACIÓN DE MULLERES 
DE CARANZA. 
Fotografía de María Riobóo

PATRONATO CONCEPCIÓN ARENAL.
Fotografía de María Riobóo

OBLATAS. Fotografía de María Riobóo

Patronato CONCEPCIÓNARENAL

P atronato Concepción Arenal -  1906. Casa tutelada de acollida para 
mulleres con e sen fillos en exclusión social.

Considérase un fogar temporal, un refuxio, lugar de empoderamento 
das mulleres, espacio onde traballar de xeito integral con e para elas, 
dende o ámbito laboral a integración social, as habilidades sociais, 
saúde… promovendo a súa autonomía persoal e inserción socio-laboral.
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Asociación de Mulleres Rurais de DONIÑOS

F   oi nos anos noventa nos que María Gutiérrez, axente 
de economía doméstica de Extensión Agraria, espertou 

en nós, un grupo de mulleres da zona rural que dende facía 
xa varios anos viñamos reuníndonos para comentar as nosas 
inquedanzas, vivencias e problemas,  motivounos a crear 
una asociación para darlle forma legal a todo aquilo e po-
dermos acadar axudas para tratar temas do noso interese.
No ano 2000 créase a nosa Asociación con trinta e catro 
socias, rondando na actualidade as corenta. 
Co domicilio social :
no lugar de Pereiro s/n, Doniños -Ferrol. 
C.P. 15593. Teléfono de contacto: 618383089, sendo na 
actualidade a presidenta Mª Jesús Barciela.
Os obxectivos principais da nosa asociación son promover os in-
tereses das asociadas en temas de interese social, cultural, laboral 
e comunitario, e así mesmo, solucionar os problemas, con espe-
cial dedicación, que afectan á problemática da muller.
Ao longo destes anos a Asociación realizou diversas acti-
vidades, tales coma as relacionadas coa administración 
doméstica, alimentación, nutrición, sanidade, deporte, 
violencia de xénero, novas tecnoloxías, ocio e tempo libre. 

Constitúese no mes de Febreiro de 1995. Co obxectivo 
de evitar o illamento das mulleres desta zona rural, María, 

responsable neses momentos de Extensión agraria , inicia e aglu-
tina as mulleres para formación (charlas de cultivos, recitas tradi-
cionais de cociña).Ao implantar este proxecto as mulleres deciden 
constituírse como asociación.
Realizan numerosas actividades de tipo educativo: gradua-
do escolar, iniciación e perfeccionamento de galego, obra-
doiros de alfabetización.Actividades relacionadas coa saúde 
das mulleres.
Un dos obxectivos desta asociación foi a recuperación de 
oficios e costumes tradicionais.
Publican un libro de receitas de cociña tradicional, recupe-
rando receitas das aboas. “As potas de Esmelle”
En coordinación con outras entidades: 
Asociación de veciños, Proxecto Esmelle e entidade depor-
tiva realizan en colaboración As rutas de sendeirismo que 

teñen transcendencia turística importante. Os veciños e 
veciñas realizan funcións de guía turística.
Na actualidade teñen múltiples actividades diferentes. 
Arredor de 120 asociadas.
Xunta Directiva:
- Presidenta: Victoria Fernández Beceiro
- Secretaria: Nieves González.
- Tesoureira: Ramona del Río.
- Vocais: Luisa Pérez, Josefa Lorenzo Ramos, Car-
men Fernández Blanco, Mercedes Nores.
Contacto:
asociaciondeveciñosvalledeesmelle@hotmail.com
Teléfono 981365675
Enderezo. Lugar de Río de Aneiro. Esmelle

Asociación de Mulleres Rurais de RIO DE ANEIRO. San Xoan de Esmelle

Encadradas nestas actividades fixéronse cursos e charlas 
entre outras moitas cabe citar:
Relacionadas coa alimentación: manipulación de alimen-
tos, envasado de conservas, dieta mediterránea, alerxias 
alimentarias e nutrición.
Relacionadas coa saúde: curso de prevención de riscos, 
atención xeriátrica, xinecoloxía dermatolóxica, fisioterapia, 
autoestima e orientación á muller.
Relacionadas co deporte: ioga, pilates, ximnasia de mante-
mento.
Relacionadas co ocio e o tempo libre: cerámica, manua-
lidades, tapiz, pintura, debuxo, visitas culturais, cam-
pionatos e xogos.
Novas tecnoloxías, informática, Internet.
Celebramos anualmente dende fai catorce anos un con-
curso de sobremesas de outono. Tamén nos sumamos ás 
conmemoracións institucionais do:
- 8 de Marzo “Día Internacional da Muller”.
- 15 de Outubro “Día da Muller Rural”.
- 25 de Novembro “Día Contra a Violencia de Xénero”.
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ASOCIACIÓN DE MULLERES 
RURAIS DE DONIÑOS.
Fotografía de María Riobóo

ASOCIACIÓN DE MULLERES 
RURAIS DE RÍO DE ANEIRO.
Fotografía de María Riobóo
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Asasinato das compañeiras kurdas Por Esperanza Vidal Martínez

O 8 de xaneiro de 2016 reali-
zouse o funeral de tres loi-
tadoras e compañeiras, Pa-

kize Nayir, Fatma Uyar e Sêve Demir, 
asasinadas polas forzas de seguridade 
do Goberno turco o 4 de xaneiro en 
Silopi.
Nós, a Marcha Mundial das Mulleres, 
sentímonos especialmente golpeadas 
por este crime. Unha delas, Séve 
Demir, coordinou os eventos de lan-
zamento da 4ª acción internacional da 
Marcha Mundial das Mulleres en Nu-
saybin. 
No 2015, as crises e os confl itos arma-
dos non nos impediron organizar a 4ª 
acción internacional en todas as partes 
do mundo, mesmo en lugares de con-
fl ito armado, no campo, nas periferias, 
nas montañas, en todos os lugares onde 
hai mulleres en resistencia.
A Caravana feminista, expresión desa 
4ª Acción Internacional europea foi 
lanzada no territorio kurdo, estivemos 
no interior da Turquía para apoiar e 
reforzar ás mulleres kurdas na súa loita 
pola autonomía e autodeterminación 
sobre os seus corpos e os seus territo-
rios. Tamén dando visibilidade ás al-
ternativas construídas pola resistencia 
das mulleres ao sistema capitalista, 
colonial e patriarcal.
Nos días 6 e 7 de marzo do 2015 miles 
de mulleres da rexión de ambos os 
lados da fronteira entre Turquía e Siria 

Denunciando
xuntáronse para participar nun foro de 
debates, actividades culturais, mani-
festacións como parte da actividade de 
despregamento da 4ª acción en Nusa-
ybin, cidade dividida pola fronteira. As 
mulleres que xogan un importante rol 
na construción dunha nova sociedade 
compartiron as súas experiencias ins-
piradoras sobre a autodefensa das co-
munidades locais. Desgraciadamente, 
o confl ito entre o goberno turco e o 
pobo kurdo reavivouse debido ao fra-
caso das conversacións de paz tralas 
eleccións xerais turcas en xuño de 2015. 
Nesta situación prodúcese a morte de 
centenares de civís, a maioría mulleres, 
nenas e nenos, de centenares de feridos 
e miles de persoas encarceradas.
As asembleas populares municipais 
kurdas declararon a autodefensa como 
resposta á violencia da policía estatal 
nas cidades do territorio kurdo. Foron 
encarcerados 17 alcaldes dos gobernos 
populares, incluída Sara Kaya, que nos 
recibiu coa 4ª acción internacional en 
Nusaybin.
As cidades que declararon o autogo-
berno están a ser atacadas, impuxéron-
lles un toque de queda que implica o 
corte de electricidade, auga e comuni-
cación. Calquera persoa que estea na 
rúa, non importa que sexa criatura, 
persoa maior, muller embarazada ou 
enferma, son asasinadas por francoti-
radores. As persoas son feridas non 

poden buscar atención médica. Non 
poden sepultar os seus mortos. O toque 
de queda deixa as persoas secuestradas 
nas súas casas por semanas enteiras sen 
ter o que comer, isto agrava a situación 
de salubridade da xente. Nesta situación 
houbo un grande aumento dos abortos 
espontáneos. 
En Nusaybin o toque de queda foi de-
cretado sete veces e o último, decreta-
do no 14 de decembro segue en vigor.
Foi nesta situación na que as tres com-
pañeiras, activistas kurdas foron asasi-
nadas polas forzas de seguridade o 
pasado 4 de xaneiro en Silopi.
É por todo isto  denunciamos este asasina-
to político e esiximos:
- O fi n da impunidade e que os responsables 
respondan polo seu crime ante a xustiza.
- O fi n dos asasinatos de activistas políticos, 
defensoras de dereitos humanos e xorna-
listas.
- O fi n do toque de queda militar en cida-
des kurdas.
- O retiro das forzas militares e paramili-
tares das cidades kurdas.
- Declarar o cesamento do fogo e renovar 
as conversacións de paz.
- Deter o abuso, insultos e malos tratos ás 
persoas e en especial ás mulleres.
 Estaremos en marcha ata que todas sexa-
mos libres!
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Un dereito non recoñecido

Un escote que incomoda

Por Chelo Carballal Balsa

Por Paloma Rodríguez Vázquez

Durante o mes de febreiro de 2016, en varias publica-
cións galegas  aparece : “Abortar no baño dun hospi-
tal sen asistencia médica é un feito que se produce 

actualmente”. 
O Defensor do Paciente de Galicia envía ao fiscal as múlti-
ples denuncias de interrupcións terapéuticas de embarazos 
en deficientes condicións.
As mulleres que acoden ao hospital da Coruña cunha xesta-
ción superior ás 14 semanas atópanse con dúas opcións para 
interromper o embarazo; e que se inclúe nos supostos con-
templados pola lei en vigor (malformacións fetais incompa-
tibles coa vida ou problemas de saúde para a nai). Poden 
elixir entre someterse ao aborto sen apoio sanitario no hos-
pital público ou acudir a unha clínica privada-concertada en 
Madrid, “Non todas están en disposición de realizar ese 
traslado soas”, sosteñen algunhas.
A situación mantense pese ás denuncias reiteradas de aso-
ciacións feministas e da Plataforma en defensa do dereito ao 
aborto que sostén que, o pasado xullo, remitiu un escrito á 
Xerencia e ás dirección  médica e de enfermería do centro 
hospitalario describindo o incumprimento dos protocolos 

Recentemente causounos estupor e indignación a no-
ticia de que un profesor universitario consideraba 
excesivo o escote dunha alumna, tanto que non lle 

permitía concentrarse para realizar a súa función docente. 
Cando pensamos que eses tempos son pasados e cando temos a 

certeza de que calquera muller pode vestirse como mellor consi-
dere, atopámonos nunha institución de tan alta consideración como 
é a universidade cunha manifestación do machismo na súa faceta 
máis burda e groseira. 
Coa “ascendencia moral” do que se considera inbuído o tal profesor 

a cousa vai a maiores cando ten a desfachatez de explicar as súas 
razóns (ou sinrazóns) nun xornal redundando na súa actitude pa-
triarcal, machista e autoritaria.
Pois ben, se un señor profesor universitario carece da capacidade 

de separar ou superar a súa suposta natureza de macho que se al-
tera unicamente por ver un escote, mal vai a Universidade en mans 

internacionais sobre dereitos sexuais e reprodutivos nos 
que se especifica que a muller que aborta debe ser atendi-
da en todo momento por profesionais de xinecoloxía, mé-
dico ou matrona, e que deben ter un aborto asistido nun 
paritorio e non na habitación de ingreso.
Pola súa banda, as traballadoras do centro de planificación 
familiar aseguran que levan xa bastante tempo denuncián-
doo e celebrando reunións coa dirección do hospital. Sem-
pre nos din que vai cambiar todo, pero nunca cambia, la-
mentan.
A elevada obxección de conciencia entre os profesionais da 
sanidade en Galicia agrava o problema. Son moitos máis os 
médicos que se negan a practicalos que os que se implican, 
recoñece un directivo dun hospital público galego.
A Consellería de Sanidade da Xunta eludiu ata o momen-
to dar a súa versión, pero fontes hospitalarias afirmaron ao 
PAÍS que as mulleres son ingresadas na planta de xineco-
loxía “nunha habitación individual para garantir a súa in-
timidade” e aseguran que teñen ao seu servizo as 24 horas 
do día ao persoal sanitario. “Cumprimos o procedemento 
normal”, resolve a dirección do hospital.

de xentes nas que perviven as máis retrógradas consideracións 
sobre como ten que ser unha muller aínda en cuestións tan su-
perficiais como o vestir. ¿Que pensará entón de que unha muller, 
unha alumna teña a ousadía de estudar matemáticas que é a ma-
teria que este machismo patrio imparte?
Señor profesor, ensine e recorde: fai moito que os seres huma-

nos superamos os instintos animais. Inténteo e se non o consegue 
váiase da Universidade.



A NOSA SAÚDE

ENREDADAS30

O cancro é unha enfermidade na 
que as células do corpo come-
zan a multiplicarse sen control. 

Hai diferentes tipos de cancro que 
afectan aos órganos reproductores da 
muller. En España e nos paises des-
envolvidos o orden de frecuencia destos 
cancros é: mama, endometrio, cérvix, 
ovario, vulva e vaxina.
Cada un destos cancros é diferente e 
presenta signos e síntomas específicos, 
así como factores de risco diferentes.
Un dos principais obxectivos é a pre-
vención e o diagnóstico precoz do can-
cro xinecolóxico.

CANCRO DE MAMA
É o cancro máis frecuente nas mulleres. 
En España diagnostícanse uns 25000 
casos novos cada ano.
Unha de cada oito mulleres terá cancro 
de mama ao longo da súa vida.
É unha enfermidade grave, pero que 
se pode curarse a detectamos a tempo, 
tendo unha supervivencia dun 77% 
aos 5 anos.
Factores de risco:
- Idade: A maioría diagnostícanse en 
mulleres maiores de 50 anos. Só un 
6% diagnostícanse en menores de 35 
anos.
- Xenética: Antecedente de cancro de 
mama en familiar de primeiro grao 
(nai, irmán, filla).Soamente 5-10% dos 
cancros de mama son hereditarios.
Detección:
Recoméndase realizar unha mamo-
grafía cada dous anos en mulleres 
entre os 50 e os 69 anos. Ante a apa-

rición de signos ou síntomas como: 
bulto na mama, dor, secreción polo 
pezón, aumento do tamaño dunha 
mama, retracción da pel, edema, úl-
ceras, cambios de coloración da pel,...
aconséllase acudir ao médico.
Prevención:
Algúns cambios no est i lo de v ida 
poden reducir o risco de cancro de 
mama, tales como: lactancia materna, 
evitar sobrepeso e obesidade na me-
nopausa, dieta saudable, exercicio fí-
sico regular, evitar o consumo de 
alcol, consello xenético no
caso de ter familiares afectos.

CANCRO DE ENDOMETRIO
O cancro de endometrio é o segundo 
cancro xinecolóxico en frecuencia tras 
o cancro de mama. Orixínase na ca-
vidade uterina e ten unha incidencia 
de 5000 casos ao ano no noso país. Un 
75% dos casos diagnostícanse en fases 
precoces e ten unha supervivencia glo-
bal dun 85% aos 5 años.
Factores de risco:
- Idade: Maiores de 60 anos.
- Obesidade. Dieta rica en graxas.
 - Hipertensión arterial.
- Diabetes.
 - Vida sedentaria.
- Uso prolongado de Estróxenos sen 
ser combinados con Proxestaxenos.
- Tratamento con tamoxifeno.
Detección:
Non existe ningún cribado eficiente, 
por iso é importante coñecer que ante 
un sangrado vaxina l en mul leres 
postmenopáusicas debemos acudir ao 

médico.
Prevención:
- Controlar factores de risco.
- Acudir ao médico ante a aparición 
dos signos de alarma.

CANCRO DE CÉRVIX
É o cancro que se produce na parte máis 
baixa do útero. É o terceiro cancro xi-
necolóxico máis frecuente, tendo unha 
incidencia de 2500 casos novos ao ano. 
En España morren dúas mulleres ao 
día por cancro de cérvix.
Non é un cancro hereditario, senón 
que está causado polo virus do papilo-
ma humano (VPH).
Este v i rus contá x iase fac i lmente 
dunha persoa a outra por contacto xe-
nital. Un 80% das mulleres sexual-
mente activas infectaranse deste virus 
ao longo da súa vida, pero a maioría 
eliminará a infección sen presentar 
problemas.
Factores de risco:
- Inicio precoz das relacións sexuais.
- Número de parellas sexuais.
- Parella sexual de risco.
- Tabaco.
- Anticonceptivos hormonais empre-
gados durante longos periodos de 
tempo.
- Outras infeccións de transmisión sexual.
Detección:
O cancro de cérvix ten como proba 
básica de cribado a citoloxía cervical. 
A finalidade dos sistemas de cribado 
reside en detectar as fases precancero-
sas. O cribado en mulleres mediante a
citoloxía cervical logrou reducir ata 

Prevención do Cancro                      Xinecolóxico e de Mama
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un 80-90% a incidencia e mortalidade 
deste cancro.
O síntoma de alarma ante o que debe-
mos consu lta r é o sangrado coas 
relacións sexuais.
Prevención:
- Vacina contra o virus do papiloma 
humano (incluida no calendario vaci-
nal).
- Facer as citoloxías cada tres anos 
dende os 25 ata os 65 anos.
- Evitar factores de risco e o consumo 
de tabaco.

CANCRO DE OVARIO
Ten unha incidencia de 3200 casos 
ao ano. Un 70-80% diagnostícanse 
en fases avanzadas da enfermidade, 
sendo a principal causa de mortali-
dade por cancro xinecolóxico.
Factores de risco:
- Idade: Maiores de 55 anos.
- Xenética: un 5-10% é hereditario.
- Antecedentes persoais de cancro de 
mama, ovario ou endometrio.
- Antecedentes familiares de cancro 
de mama, colon, ovario ou endometrio.
Detección:
Non existe un método de diagnóstico 
precoz da enfermidade. Demostrouse 
que a ecografía e o uso de marcadores 
tumorais empregados como método de 
cribado non diminúen a taxa de mor-
talidade. Pode non producir síntomas 
ou ben que sexan inespecíficos: aumen-
to do perímetro abdominal, dor pélvi-
co ou abdominal, pérdida de peso, 
sensación de saciedade precoz ou difi-
cultade para comer.

Prevención:
Os embarazos, os anticonceptivos hor-
monais orais empregados durante lon-
gos periodos de tempo e a lactancia 
materna diminúen o risco do cancro de 
ovario, e en menor medida tamén pro-
texen o exercicio físico moderado, unha 
dieta pobre en graxas animais e rica en 
froitas e vexetais.

CANCRO DE VULVA
É un cancro frecuente na idade avan-
zada, sobre todo en maiores de 60 
anos, aínda que hoxe en día tamén se 
ve en xente xove en relación coa infec-
ción polo VPH. Ten unha prevalencia 
de 1 de cada 100000 mulleres.
Factores de risco:
- Infección por VPH.
- Tabaco.
- Inmunodepresión.
- Antecedente de cancro de cérvix.
Detección:
Os síntomas máis frecuentes deste 
cancro son: irritación vulvar e picor 
que non responden ao tratamento ha-
bitual, bulto, úlcera ou cambio de cor 
na vulva.
Prevención:
- Vacina contra o virus do papiloma 
humano.
- Evitar factores de risco.

EN CONCLUSIÓN 
Non existen probas efi caces para de-
tectar todos os cancros xinecolóxicos. 
É importante que as mulleres recoñezan 
os signos de alarma e as medidas de 
prevención para reducir o risco destos 

Por Nadia Domínguez Olivera e 
Eva Mª Laíño Calo 

Médicos Residentes, Obstetricia
e  Xinecoloxía, CHUF.

Xinecolóxico e de Mama
cancros. Tamén é importante seguir os 
programas de cribado para a detección 
precoz de cancro de mama e de cérvix. 
A prevención do cancro de cérvix é o 
programa de cribado máis efi caz co que 
se conseguiu diminuir a mortalidade 
por este cancro.
As medidas demostradas para a pre-
vención de todos os tipos de cancro 
incluen o abandono do habito tabáqui-
co, dieta saudable baixa en grasas, exer-
cicio físico regular e o consumo mode-
rado de alcol.
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Conversas
Xurde como apoio ás terapias individuais das mulleres que demandan atención e apoio no CIM. 
Grupo de apoio ás mulleres vítimas de violencia de xénero. Calquera muller por estar nesta situación 
se lle convida a participar.

- Empoderar ás mulleres vítimas de violencia de xénero
- Introducir na intervención global coas mulleres  a perspectiva de xénero.
- Proporcionar un espazo de ref lexión e visión crítica das inf luencias sociais nas mulleres vítimas de violen-
cia de xénero
- Fomentar unha construción alternativa das relacións persoais.

01 OBXECTIVOS

Por Dolores Cervera
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- Participativa, dinámica.
- Metodoloxía global, integradora, crítica e creativa favorecedora de cambios a nivel cognitivo-afectivo, estará 
baseada no debate e na discusión.

Conversas abertas dirixidas á poboación xeral,  co obxectivo de informar, previr, aportar coñecementos e visuali-
zación das mulleres Son as propias usuarias quen realizan a exposición e os temas propostos.

Segundo as usuarias representa un apoio importancia para a recuperación da súa vida persoal e social. 
Representa unha toma de conciencia, evita o illamento  de importancia vital para a recuperación da autoestima.

02 

03 

04 

METODOLOXÍA

CONVERSAS NO GRUPO DE IGUAIS

VALORACIÓN

Con motivo da celebración da 
festividade de San Xiao, o 7 de 
xaneiro de 2016. O Concello 
de Ferrol concédelle a insignia 
de ouro ás mulleres vítimas de 
violencia de xénero dando voz 
a este colectivo.
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FEMINISMO
O feminismo é un termo certamente mal entendido. Segu-
ramente de forma interesada existen colectivos que pensan 
que o feminismo é unha forma de organización de mulleres 
extravagantes, cando non agresivas, que pretenden someter 
aos homes. Nada máis lonxe da realidade. O feminismo, 
concepto e movemento de grande actualidade, é unha parte 
fundamental das sociedades democráticas e sen o seu im-
pulso non poderían considerarse como tal. 
Ninguén pon en dúbida que historicamente as sociedades 
que coñecemos se constituirán baseadas na preponderancia 
dos varóns en todos os ámbitos: política, cultura, economía, 
educación.... E iso é o que pon en cuestión o feminismo. 
Rachar esa inercia require doutras voces, outros enfoques 
que sinalen a realidade tal cal é, composta por homes e mu-
lleres que viviron situacións moi desiguais e moi prexudiciais 
para as mulleres.

VIOLENCIA DE XÉNERO
A violencia de xénero é unha violencia exercida contra as 
mulleres polo simple feito de ser mulleres. Unha violencia 
que sempre existiu pero que permanecía silenciada e natu-
ralizada na sociedade. 
Foi o feminismo e os estudos de xénero quen nomeou e vi-
sualizou un fenómeno que constitúe un atentado contra a 
integridade, a dignidade e a liberdade das mulleres inde-
pendentemente do ámbito no que se produza.
A violencia de xénero designa calquera acto violento ou 
agresión, baseado nunha situación de desigualdade no 
marco dun sistema de relacións de dominación dos varóns 
sobre as mulleres, que teña ou poda ter como consecuencia 
un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas 
de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da liber-

O feminismo xorde hai 300 anos, a finais do século XVIII, 
como un movemento social e político que supón a toma de 
conciencia das mulleres como colectivo ou grupo humano 
da discriminación de que foron e son obxecto por parte do 
colectivo dos varóns. Así o feminismo foi paulatinamente 
reivindicando melloras na vida das mulleres que hoxe ato-
pamos xa lóxicas e naturais: o dereito ao voto, o dereito á 
educación, o dereito á elección da propia vida, o dereito ao 
mesmo salario por un traballo de igual valor, o dereito a 
vivir libres de violencia....
Para conseguir estes dereitos, as mulleres tiveron, temos, 
que mobilizarnos, debater, reflexionar... conxuntamente. 
Conseguir a igualdade de oportunidades é un dos obxecti-
vos do feminismo. Superar a dicotomía social home-muller 
é outro. O feminismo é a maior renovación das sociedades 
democráticas e ten aínda moito por conseguir.

dade, tanto se ocorren no ámbito público como na vida fa-
miliar, de parella ou persoal.
A violencia de xénero foi ata fai poucos anos entendida como 
un asunto persoal e privado das parellas. Esta forma de en-
tender a violencia de xénero forza ás mulleres a unha situa-
ción de subordinación con respecto aos varóns e implica 
asumir as relacións de poder historicamente desiguais entre 
ambos sexos. 
A discriminación das mulleres e a violencia de xénero como 
a manifestación máis brutal da desigualdade é un fenómeno 
que traspasa todo tipo de fronteiras: xeográficas, culturais, 
de idade, de situacións socioeconómicas... Exércese contra 
calquera muller e en calquera lugar.

Por Paloma Rodríguez Vázquez e Chelo Carballar Balsa



Por Paloma Rodríguez Vázquez e Chelo Carballar Balsa
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Actualmente é común ver que os termos xénero e sexo se 
utilizan de xeito indistinto, con todo, estes dous conceptos 
refírense a aspectos diferentes.

Sexo. Este término úsase para referirse ao que é anatómica 
e bioloxicamente unha persoa. Como esta persoa naceu (con 
que características sexuais, tanto internas como externas).
O sexo vén determinado pola natureza, unha persoa nace 
con sexo home ou muller. Pero tamén existe outra categoría 
e é a intersexualidade; o cal non é outra cousa que unha 
persoa que nace cunha anatomía sexual ou reprodutiva que 
non parece caber nas dúas categorías particulares previa-
mente mencionadas.

Xénero. O xénero é o papel, rol ou diferenciación creada 
pola sociedade. Os roles son construcións sociais que esta-
blecen os comportamentos, actividades e atributos que cada 
sociedade considera que debe de ter unha persoa dependen-
do do seu sexo.É o conxunto de características sociais, cul-
turais, políticas, psicolóxicas, xurídicas e económicas que a 
sociedade asigna ás persoas de forma diferenciada como 
propias de homes e mulleres.
Son construcións sociais que varían a través da historia e 
refírense aos trazos psicolóxicos e culturais que a sociedade 
lle atribúe ao que considera “masculino” ou “feminino” me-
diante a educación, o uso da linguaxe, a familia, as institu-
cións ou a relixión.

Transexualidade é unha situación que define a convicción 
pola cal unha persoa se identifíca co sexo oposto ao seu sexo 
biolóxico, polo que desexa un corpo acorde coa súa identi-
dade e vivir e ser aceptado como unha persoa do sexo ao que 
sente pertencer. A transexualidade é característica por pre-
sentar unha discordancia entre a identidade de xénero e o 
sexo biolóxico.

Diferenza entre sexo e xénero: o sexo alude ás diferenzas 
entre home e muller, é unha categoría física e biolóxica. 
Mentres que xénero (tradicionalmente, masculino ou femi-
nino) é unha categoría construída social e culturalmente, 
apréndese e, polo tanto, pode evolucionar ou cambiar.
A socióloga feminista Ann Oakley introduciu en 1977 o 
concepto de xénero para analizar o modelo de organización 

económico, a división sexual do traballo, e o papel de  Nelly 
Stromquist, especialista en xénero na Universidade de Stan-
ford, definiu sistema de xénero como “a construción social 
e política dun sistema que crea diferenzas entre homes e 
mulleres simplemente en virtude do sexo”. Baséase na cons-
trución de estereotipos de xénero e maniféstase en tres ni-
veles:

1- Estrutural: pola división do traballo.
2- Institucional: polas normas e regras que lexislan a dis-
tribución dos recursos e as oportunidades existentes para 
homes e mulleres.
3- Simbólico: constrúe as representacións e mitos do que 
debe ser os “masculino” e o “feminino”.

Identidade de xénero. Fai referencia ás calidades desde o 
punto de vista biolóxico que teñen todos os seres humanos 
indistintamente do sexo biolóxico ou do rol de xénero no ám-

SEXO vs. XÉNERO
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bito psicos-social. A identi-
dade de xénero é a conciencia 
que se adquire da igualdade, 
a unidade e a persistencia da 
individualidade como home ou 
muller.

Identidade sexual. É o termo 
psicolóxico e determinado 
bioloxicamente, onde se toma 
conciencia da función real 
como home ou muller e que 
determinará a orientación se-
xual.

Orientación sexual ou in-
clinación sexual, refírese ao 
obxecto dos desexos eróticos 
ou amorosos dun suxeito, 
como unha manifestación 
máis no conxunto da súa 
sexualidade. Preferencia se-
xual é un termo similar, pero 
fai fincapé na fluidez do des-
exo sexual e utilízano maio-

ritariamente aqueles que opi-
nan que non pode falarse 
dunha orientación sexual fixa 
ou definida desde unha idade 
temperá.

Sexismo. É toda forma de 
resaltar as diferenzas entre o 
home e a muller, esencial-
mente biolóxicas, desde unha 
perspectiva discriminatoria 
entre o masculino e o femi-
nino, que leva consigo prexuí-
zos e prácticas vexatorias e 
ultraxantes para as mulleres. 
Desde os anos 80, o feminis-
mo interpreta, estuda e cues-
tiona o concepto de xénero, 
por exemplo desde os move-
mentos de diversidade sexual 
e teorías querer e LGTB, 
grazas a autoras como Ju-
dith Butler ou Monique Wit-
tig. Comprender o sistema 
de xénero e as súas críticas 

actuais é clave para entender a loita do movemento femi-
nista e como funciona o patriarcado.
A definición oficial de discriminación por razón de sexo 
quedou recollida en 1979 por Nacións Unidas como toda 
distinción, exclusión e restrición baseada no sexo que teña 
por obxecto ou resultado menoscabar ou anular o recoñe-
cemento, goce ou exercicio pola muller sobre a base da 
igualdade do home e a muller, dos dereitos humanos e as 
liberdades fundamentais nas esferas política, económica, 
social, cultural e civil ou en calquera outra esfera.
Tanto a discriminación por razón de sexo como a de xéne-
ro exclúen ou limitan o acceso das mulleres aos seus derei-
tos e a determinados ámbitos e espazos de actuación, obs-
taculizando o seu poder e o seu desenvolvemento persoal 
como cidadás. A primeira, exclúe as mulleres polo feito de 
selo. A segunda, baséase nos estereotipos culturais e sociais 
que prescriben roles e funcións diferenciados para as mu-
lleres e os homes. Existiron e existen moitas formas de dis-
criminación de xénero ao longo da historia, como limitar o 
dereito ao voto ou á educación, a ser propietarias de bens e 
terras ou a aspectos cotiáns como practicar algún deporte. 
Quizais, a máis frecuente nos nosos días é a discriminación 
laboral, que se manifesta en diferenzas salariais, diferente 
valoración económica do traballo ou obstáculos para acce-
der e ascender nunha empresa ou organización.
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Nai do feminismo español.
Considerada coma unha das primeiras mulleres do noso 
país en defender os dereitos das mulleres e de enfrontarse 
ao orden establecido.
Sempre axudando aos demais, loitadora incansable, sempre 
defendendo que as mulleres non somos débiles floriñas ás que 
tratar coma obxectos, senón coma seres humanas ás que tratar 
con educación e o respecto que merecemos.

Nada nunha familia con ideais liberais, na que o seu pai Ángel 
Arenal Cuesta (Sarxento do Exército) foi incluso internado 
en prisión en varias ocasións por posicionarse contra o réxi-
me absolutista de Fernando VII.
Ángel faleceu cando Concepción só tiña oito anos, polo que o 
resto da familia mudouse a Armacio, onde traxicamente a súa 
irmá pequena Luísa tamén falecería.

Durante os seguintes anos viviron en Madrid, ata que no ano 
1841 falecería súa nai, o que lle permitiu cumprir o seu soño 
de acudir á universidade inda que fora vestida con roupas de 
home, xa que a súa nai non llo permitía. A súa nai pretendía 
que fose unha muller de bos modais e formada nas tarefas 
do fogar. Deste xeito aproveitou ao máximo a súa presenza na 
Universidade de Dereito de Madrid, nas aulas coñecería ao 
seu futuro marido, Fernando García Carrasco, o cal 
apoiaba completamente, e ambos compartían ideas progre-

Concepción
Arenal

{ Ferrol 1820 – Vigo 1893 }

Por Sabela Ribas

sistas e de cambio social. Convertíase así na primeira univer-
sitaria española de xeito extra oficial. 
Fernando animaba a Concha a participar nas tertulias lite-
rarias e políticas que se celebraban en Madrid nas que tamén 
estaban vetadas as mulleres, polo que Concepción acudía 
vestida con roupas de home. Xuntos formarían a súa familia e 
terían tres fillos, María Concepción (que falecería aos vinte 
e oito meses), Fernando e Ramón. Nestas datas Concepción 
xa descubriu a súa faceta de escritora, escribindo un libreto 
para zarzuela e tamén a novela “Historia dun corazón”.

Pouco máis tarde probaría a súa faceta coma periodista par-
ticipando co seu marido na revista “La Iberia”, aínda 
que máis dun compañeiro criticaba os seus traballos e 
ensalzaban os do seu marido. O que non sabían era que, 
cando o seu marido enfermou foi Concepción a que decidiu 
asumir o risco de escribir ela mesma os artigos, aínda que 
sen firmar. Os artigos tiveron unha gran acollida tanto polos 
lectores coma polos colegas de profesión, todo o mundo pen-
saba que eran do seu marido, pero cando finalmente falece, o 
director da revista decide que Concha siga escribindo sobre 
política, f ilosofía..Sen embargo entra en vigor unha lei 
que obriga a asinar os artigos e ao director entroulle o medo 
a que descubrisen que era unha muller a que escribía, e decidiu 
prescindir do traballo de Concepción Arenal.
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A mediados do ano 1857 vese obrigada a pedir axuda á fami-
lia do seu marido, e instálase na casa dos seus sogros en Ovie-
do, onde tenta seguir coa súa faceta de escritora e publica 
“Dios y la libertad”.
Concepción ten ideais liberais de xustiza, igualdade... pero 
á vez é moi relixiosa heterodoxa, con moitas conviccións, o que 
a leva en algunhas ocasións a un confl ito interno.
Pouco tempo despois decide sacar a diante aos seus f illos 
por si mesma e marcha a Potes, onde coñecería ao que se 
convertería nun dos seus mellores amigos, o  músico e 
compositor Jesús de Monasterio.
Jesús fundara “Las Conferencias de San Vicente de Paul”, 
organización destinada a atender aos enfermos e aos nenos 
pobres abandonados , e animou a Concepción a que fundara 
en Potes a rama feminina, para axudala a saír da pasividade 
e do duro momento que estaba a pasar.

A obra “La benefi cencia, la fi lantropía y la caridad” escrita 
en 1859, recibiu o premio de “Ciencias Morales y Políti-
cas”, aínda que pensaban que o entregaban a un home  xa 
que o presentou ao nome do seu fi llo de dez anos, pero cando 
se descubriu a súa autoría recoñecéronlle a calidade do seu 
traballo, converténdose na primeira muller en recibir dito pre-
mio.
Dende ese intre seguiu escribindo en relación á necesidade 
de axudar e mellorar a situación dos máis desfavorecidos.

No ano 1864 , foi nomeada “Visitadora de Prisiones de Mu-
lleres na Coruña” polo Ministro de Gobernación Flo-
rentino Fernández Baamonde, a instancias da Raíña Isabel 
II. Converténdose na primeira muller en recibir tal encargo e 
trasladándose á cidade da Coruña para ocupar o seu novo cargo.

En 1870 logo de escribir diversos ensaios explicando as 
precarias situacións destas mulleres, a fame, o excesivo tra-
ballo, a falta de seguridade e hixiene, crea “La voz de la Cari-
dad”, periódico que facía de testemuña daquelas reali-
dades.
Dende a súa obra “La mujer del porvenir”, Concepción 
Arenal defendeu os dereitos das mulleres á educación,
barreira a salvar para reducir as tremendas diferenzas entre 
homes e mulleres.
Faleceu un catro de Febreiro de 1893 en Vigo, onde descan-
san os seus restos, logo dunha longa vida traballando as bases 

dun feminismo e en prol duns dereitos para as mulleres nos 
que hoxe en día seguimos traballando.
A súa obra “El visitador del pobre”  debería considerarse 
coma o libro de cabeceira de tódalas persoas que estean inser-
tas no ámbito do social.

Faleceu un catro de Febreiro de 1893 en Vigo, onde descan-
san os seus restos, logo dunha longa vida traballando as bases 
dun feminismo e en prol duns dereitos para as mulleres nos 
que hoxe en día seguimos traballando.
A súa obra “El visitador del pobre”  debería considerarse 

coma o libro de cabeceira de tódalas persoas que estean inser-
tas no ámbito do social.



Feminismos Europeos 1700 -1950: UNA HISTORIA POLITICA .
Karen Offen. (AKAL)

Karen Off en, nesta obra rescata a historia das loitas que libraron as mulleres europeas, 
en contra da dominación masculina. Ao longo dun percorrido de 250 anos desde a 
Ilustración ata a era atómica, a autora márcase diversos obxectivos. 

Para lectores menos especializados e para aqueles que estean interesados ante todo na 
crónica histórica, ofrece un estudo comparativo de gran alento sobre os desenvolvementos 
feministas nas distintas sociedades europeas, así como unha relectura da historia europea 
desde unha perspectiva feminista. 

Noutro nivel, ao ofrecer unha análise histórica amplo e preciso, o libro pretende desenmara-
ñar algunhas percepcións erróneas e arroxar luz sobre algúns confusos debates contem-
poráneos sobre a Ilustración, a razón, a natureza, a igualdade fronte á diferenza, e o públi-
co fronte ao privado.

KAREN OFFEN
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Por Paloma Rodríguez Vázquez e Chelo Carballar Balsa



Mujeres. Eduardo Galeano.(SIGLO XXI)

Despois  da morte Eduardo Galeano, en Montevideo (Uruguay) aos 74 anos de idade, 
no mes de Abril de 2015, aparece o seu último libro,  aínda que foron necesarias 
once versións ata que o escritor deu finalmente o visto bo.

 
É unha antología cunha selección dos seus contos e relatos dedicados a personaxes femi-
ninos: Mulleres, da editorial Século XXI de España. Pouco máis de 200 páxinas polas que 
desfilan desde Sherezade a Teresa de Ávila, desde Rigoberta Menchú a Marilyn Monroe, 
Frida Kalo ,ou  Marie Curie, xunto a mulleres anónimas ou colectivos como as guerreiras 
da revolución mexicana ou as loitadoras da comuna de Parides.
Entrega en cada relato o seu maestría de narrador oral e de artesano da linguaxe.

É un libro cuidadosamente editado e en cuxa portada aparecen figuras de artesanía de 
Olinda, Brasil, que foron escollidas polo propio Galeano. El tamén supervisou a selección 
dos textos.

EDUARDO GALEANO
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Svetlana Alexiévich, de 67 anos, xornalista e escrito-
ra, foi a ganadora do Premio Nobel de Literatura 
2015 por os seus escritos polifónicos, un monumen-

to ao sufrimento e á coraxe no noso tempo. Naceu en Ucra-
nia,  f illa dun militar soviético, de orixe bielorruso.
Cando o seu pai retirouse do Exército, a familia estableceu-
se en Bielorrusia. Alí estudou xornalismo, na Universida-
de de Minsk, e traballou en distintos medios de comunica-
ción. Deuse a coñecer co A guerra non ten rostro de muller 
(1983), sobre os testemuños das mulleres soviéticas que 
sobreviviron á II Guerra Mundial (editada en Debate). Voces 
de Chernóbil está publicado en España por Debolsillo. 

O seu último libro, O fin do homo sovieticus, edítado por  
Acantilado recientemente en español.

O escritor bielorruso Alés Adamóvich inclinouna á li-
teratura apoiando un novo xénero de escritura polifónica 
que denominou «novela colectiva», «novela-oratorio», 
«novela-evidencia» ou «coro épico», entre outras fórmulas. 
Nos seus textos a medio camiño entre a literatura e o xor-

Svetlana Alexiévich, premio nobel de literatura 2015

SVETLANA ALEXIÉVICH O FIN DO HOMO SOVIETUCUS.(ACANTILADO). 
O SEU ÚLTIMO LIBRO RECENTE EN ESPAÑOL

nalismo usa a técnica do collage que  intercala testemuños 
individuais, co que consegue achegarse máis á sustancia 
humana dos acontecementos.

Nos Mozos de zinc, traducida ás veces como “Ataúdes de 
zinc”, 1989, compila un mosaico de testemuños de nais de 
soldados soviéticos que participaron na Guerra de Afga-
nistán; en Cautivos da morte, 1993, ofrece a visión daque-
les que non puideron sobrevivir á idea da caída do réxime 
soviético e suicidáronse. 

Voces de Chernóbil (1997), un dos poucos libros seus tra-
ducidos ao castelán (2006), expón o heroísmo e sufrimento 
de quen se sacrificaron na catástrofe nuclear de Chernóbil. 
Na súa última obra, Época do desencanto. O final do homo 
sovieticus, publicado á vez en alemán e en ruso en 2014, 
procura facer un retrato xeracional de todos os que viviron 
a dramática caída do utópico estado comunista soviético. 
Tamén compuxo numerosos guións para documentais e 
varias obras de teatro.
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Misterio chega á Habana nun barco negreiro apresado polos ingle-
ses canda xa a trata está prohibida. O Goberno colonial a aluga a 
diferentes amos que, un tras outro, lle cambian o nome, antes de 

se converter en liberta de cor e traballar como coidadora dunha nena bran-
ca nunha casona da rúa Amargura. Pero Misterio morre e os seus amigos 
descobren, atónitos, que lles deixou un encargo: ela mesma esixiu a pre-
senza de cinco ánimas, dúas delas descoñecidas, na apertura do seu testa-
mento, e terán que as localizar. 
A busca desas persoas desvelará segredos máis que sorprendentes.

Una casa en Amargura nos leva a unha Habana poboada de ricos 
españois, damas criollas, galegos, chineses e escravos africanos que bule 
entre arquivos de copistas, estudos de síndicos e singulares enderezos de 
escribentes. Un paseo pola vida cotiá dos amos e os servos nas elegantes 
mansións coloniais e un acertado retrato das mulleres escravas na Cuba 
española.

Elisa Vázquez De Gey 

(Lugo, 1955), licenciada en Filo-
loxía Francesa pola Universidade de 
Santiago de Compostela, comezou a 
súa traxectoria como escritora na 
poesía para ir derivando cara á 
biografía e a novela histórica. 
Entre os seus títulos máis recentes 
destacan: 
A biografía de Anita Delgado, 
Maharaní de Kapurthala (1998), a 
novela histórica El sueño de la 
Maharaní (2005) e a biografía La 
princesa de Kapurthala (2008). 

Agora, en Una casa en Amargura, 
documentada en fontes francesas, 
cubanas e galegas, aborda o inexplo-
rado tema da escravitude doméstica 
urbana na Cuba española.

Una casa en Amargura. 
Elisa Vázquez De Gey. (EDICIONES B)

ELISA VÁZQUEZ
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Achegándonos 
ao cinema

A selección de películas que presentamos a continucación teñen en común que 
nelas se mostran “Mulleres” dunha forma ou outra, xa sexa como protagonista ou 
formando parte dun grupo como é o caso de “Pride”, loitan contra os elementos, 
coa natureza adversa no caso de “Nadie quiere la noche” ou cunha sociedade domi-
nada polos prexuízos patriarcais e burgueses en “Sufragistas”, “Carol” ou “La chica 
Danesa”, contra a enfermidade en “Mia Madre” e “Ma ma” ou contra a cara máis 
desapiadada da crise económica “Techo y comida”.
Desexámosvos que gocedes da súa visión.

Dirección: Sarah Gavron.
Intérpretes: Carey Mulligan, Ben Whishaw, Anne-Marie Duff , Meryl 
Streep, Helena Bonham Carter.
Xénero: Drama. R U, 2015.
Duración: 106 minutos.

Sufragistas

Inglaterra, principios do século XX. Anos antes de que estoupe a Primeira Gue-
rra Mundial, as mulleres esixen os seus dereitos políticos, máis concretamente 
o dereito a votar. As sufraxistas inglesas están divididas entre as que defenden 
as protestas pacífi cas e as que loitan contra o goberno sen piedade.
Nesta historia sobre os primeiros movementos feministas, atopamos a Maud 

Watts (Carey Mulligan), unha moza loitadora da clase obreira, explotada nunha 
lavandería desde nena. Ao ver que a súa protesta de xeito pacífi co non ten resul-
tados, Maud decide radicalizarse ata o punto de utilizar a violencia para forzar 
o cambio e conseguir o dereito ao voto. Na súa loita pola dignidade e a das súas 
compañeiras, a moza non poñerá soamente en risco o seu traballo, a súa familia 
e o seu fogar, senón tamén a súa propia vida.

Por Chelo Carballar Balsa



Director : Tom Hooper.  
Interpretes: Eddie Redmayne, 
Alicia Vikander, Ben Whishaw.   
Xénero : Drama, Biografía, 2015. 
País: EE.UU., Gran Bretaña, 
Alemania.  
Duración: 1h 59 minutos.

Director: Todd Haynes. 
Interpretes: Cate Blanchett, Rooney 
Mara, Kyle Chandler. 
Xénero: Drama , Romántico -2015.
País: Gran Bretaña , EE.UU. 
Duración:   1h 58 minutos.

La chica danesa Carol

Este drama baseado na verdadeira his-
toria desta parella de artistas daneses, 
protagonistas dunha das máis inusuais 
historias de amor de principios do sé-
culo XX. Dinamarca, anos 20.
A parella de pintores formada por 

Einar (Eddie Redmayne) e Gerda We-
gener (Alicia Vikander) goza do seu 
éxito. Un día, por casualidade, a mo-
delo á que ela contratou para retratar 
nos seus cadros ha ter que cancelar a 
cita e necesita terminar esas pinturas a 
tempo. Para que ela poida fi nalizar o 
seu traballo, a pintora pregúntalle ao 
seu marido se non lle importaría po-
ñerse medias e zapatos de muller por 
uns instantes, ao que el accederá sen 
problema. Esta revelación desencadea-
rá o espertar dun anceio longamente 
escondido por Einar: o seu desexo de 
ser muller. 
Ao principio este xogo resúltalles 

apaixoante e divertido, cando os retra-
tos resultan ser un éxito, e ela anima ao 
seu marido a adoptar unha aparencia 
feminina. Despois non o será tanto 
para Einar, que se dá conta de que se 
sente unha muller por dentro. A vida 
do matrimonio dará un enorme xiro e 
o nacemento dunha identidade femi-
nina no corpo masculino de Einar pro-
vocará moitos problemas na súa relación 
sentimental. Na súa loita por facer xus-
tiza á súa eu interior, Einar converte-
rase en Lili Elbe. A súa decisión fi nal 
será a de facerse unha operación de 
cambio de sexo, converténdose así en 
pioneiro na cultura transxénero e un 
dos primeiros en operarse e cambiar 
de sexo.  

Nova York, anos 50. Th erese Belivet 
(Rooney Mara), unha nova depen-
denta dunha tenda de Manhattan que 
soña cunha vida mellor, coñece un día 
a Carol Aird (Cate Blanchett), unha 
muller elegante e sofi sticada que se 
atopa atrapada nun matrimonio infe-
liz. Entre elas xorde unha atracción 
inmediata, cada vez máis intensa e 
profunda, que cambiará as súas vidas 
para sempre.

Por Chelo Carballar Balsa
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Director: Isabel Coixet. 
Intérpretes: Juliette Binoche, Rinko 
Kikuchi, Gabriel Byrne. 
Xénero: Drama -2015.
País: España.
Duracción: 1h 55 minutos. 

Director: Matthew Warchus. 
Intérpretes: Bill Nighy, Imelda Staun-
ton, Paddy Considine.
Xénero: Comedia, Drama-2014. 
País: Gran Bretaña.
Duracción: 2h.

Director: Nanni Moretti.
Intérpretes: Margherita Buy, John 
Turturro, Nanni Moretti.
Xénero: Drama , Comedia- 2015. 
País: Italia, Francia.
Duracción: 1h 47 minutos.

Nadie quiere la noche Pride Mia Madre

Groenlandia, ano 1908, Josephine (Ju-
liette Binoche), unha muller rica e 
culta, inicia unha expedición ao Polo 
Norte para reunirse co seu marido, o 
explorador Robert Peary. Durante a 
viaxe atópase cunha humilde muller 
esquimó (Rinko Kikuchi). Malia ás 
súas numerosas diferenzas culturais e 
persoais, ambas terán que unirse para 
poder sobrevivir ás duras condicións.

No verán de 1984, sendo primeira mi-
nistra Margaret Thatcher, o Sindicato 
Nacional de Mineros (NUM) convoca 
unha folga. Durante a manifestación 
do Orgullo Gay en Londres, un grupo 
de lesbianas e gays dedícase a recadar 
fondos para axudar ás familias dos tra-
balladores, pero o sindicato non acep-
ta o diñeiro. O grupo decide entón 
poñerse en contacto directo cos minei-
ros e van a un pobo de Gales. Empeza 
así a curiosa historia de dúas comuni-
dades totalmente diferentes que se unen 
por unha causa común..

Margherita (Margherita Buy), unha 
directora de cine políticamente com-
prometida, está a piques de separarse 
de Vittorio, un actor co que ten unha 
filla adolescente. O seu irmán (Nanni 
Moretti) decide deixar o traballo para 
dedicarse a coidar á súa nai, gravemen-
te doente no hospital. A enfermidade 
da ‘mamma’ e o proceso de asimilación 
da súa inevitable perda alterará com-
pletamente a vida cotiá e emocional 
dos seus fillos.

ACHEGÁNDONOS AO CINEMA
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Director: Julio Medem. 
Interpretes: Penélope Cruz, Luis 
Tosar, Jon Kortajarena. 
Xénero: Drama -2015.
País: España.
Duracción: 111minutos.

Director: Juan Miguel del Castillo. 
Interpretes: Natalia de Molina, 
Mariana Cordero, Gaspar Campuza-
no Xénero: Drama -2015.
País: España.
Duracción: 1h 33 minutos. 

Ma ma Techo y comida

Magda (Penélope Cruz, é unha valen-
te muller que, ao verse obrigada a en-
frontarse cara a cara coa traxedia, reac-
ciona sacando toda a forza que ten no 
seu interior, ata naqueles momentos nos 
que lle parece algo imposible de facer. 
Así, Meiga e a súa contorna veranse en 
situaciónes moi difíciles, pero siemper 
van ser capaces de sacarse un sorriso os 
uns aos outros e, xunto coa felicidade, 
vivirán intensos momentos de humor 
e risa

Xerez da Fronteira, 2012. Rocío, unha 
nai solteira e sen traballo, non recibe 
ningún tipo de axuda nin subsidio. 
Vive coa o seu fi llo de oito anos nun 
piso cuxo alugamento non paga desde 
hai meses, de modo que o dono a amea-
za continuamente con botala á rúa. Para 
facerlles fronte aos gastos de manuten-
ción e alugamento, realiza traballos 
ocasionales mal pagos e vende no top 
manta obxectos atopados.
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Normas de publicación para información de Autoras/es e Lectoras/es

Enredadas é unha revista de divulgación cuxo principal obxectivo é ser o medio de Estilo
comunicación periódico entre as mulleres do Concello de Ferrol. A súa finalidade é É importante presentar a mensaxe na forma máis amena posible, pero sen esquecer a tamén didáctica, polo que se lle dá preferencia aos artigos que expliquen con claridade 

corrección da linguaxe, o cal significa buscar máis o estilo narrativo que a descrición calquera aspecto relacionado co feminismo.
formal. Suxírese que tanto o título como os subtítulos de seccións resulten, de A orientación de fondo deberá ser acorde co obxectivo que vai máis aló do simple preferencia, atractivos e non demasiado extensos, o cal é propio dos traballos de feito informativo, tamén se pretende difundir o coñecemento de xeito claro, preciso e 
investigación que deben ser descritivos (en caso contrario, propoñerase un título accesible ao público non especializado, pero interesado en ampliar a súa comprensión 
atractivo e curto).sobre temas feministas e enriquecer o seu perfil cultural mediante os elementos 

propios da investigación tanto científica e tecnolóxica como daquela realizada nas 
Explicaciónáreas sociais e humanísticas.

Na revista inclúense ensaios, artigos, reportaxes, entrevistas, apuntamentos A inclusión de termos técnicos está condicionada á clara explicación que deles se 
bibliográficos e notas informativas, todo iso relacionado, principalmente, coas ofreza, mediante unha breve nota ao pé de páxina, a cal debe ser facilmente intelixible 
actividades desenvolvidas pola mulleres na súa loita polo empoderamento, como e non incluír máis termos técnicos. En caso de usar abreviaturas, siglas ou acrónimos, 
instrumento transformador e rompedor tanto a nivel individual como colectivo para é indispensable que en forma inmediata se desate; é dicir, se explique o seu significado. 
desta forma mellorar a súa posición no mundo. Se resulta necesario expresar algunha frase proveniente doutro idioma, anotarase a 
Os textos de carácter técnico e os informes de traballo deben adecuar os seus contidos tradución entre parénteses, a continuación).
co fin de que a súa mensaxe sexa comprensible.
É neste marco no que invitamos a investigadoras, académicas, divulgadoras e expertas O deseño
a colaborar con textos cuxos temas estean comprendidos nalgunha das seguintes áreas Non deberá ser preocupación dos autores, pois a revista ten xa o seu concepto respecto de coñecemento, enfocadas ao mundo da muller: diso, polo cal resulta moito máis conveniente (e máis cómodo para os nosos 
- Historia, ciencias sociais e políticas. colaboradores) colocar os cadros e gráficas ao final do texto e que as imaxes se envíen 
- Lexislación e dereitos humanos. en arquivos separados, pero correctamente identificados (fig. 1, 2) para facelos 
- Humanidades, arte e ciencias da conduta. corresponder cos pés que se sirvan incluír.
- Medicina e ciencias dos coidados e a saúde.

Presentación de anexos- Ecoloxía e ciencias da Terra.
As gráficas ou cadros deberán contar co seu título e os rublos que apoien a explicación 

Criterios de avaliación de puntos específicos ou ilustren algunha situación tratada no texto; en caso contrario, 
esta información será excluída. É necesario que no texto exista a referencia do As colaboracións recibidas estarán suxeitas á avaliación do comité de avaliación. Os 
momento no cal se lle suxire ao lector que observe estes agregados informativos (ver criterios que se consideran na elaboración de ditames son:
táboa 1 ou ver figura 3).- Dominio do tema e actualización, o cal se cualifica mediante a demostración do 

rigor aplicado tanto á investigación como á exposición de argumentos e resultados.
Bibliografía e referencias- Estruturación lóxica, coherente e ordenada do texto en xeral, e dos conceptos e 

argumentos no particular. As fichas bibliográficas ou as referencias deben conter os seguintes datos: autoría, 
título do libro ou artigo nunha revista e nome desta, empresa editorial, cidade en que - Capacidade para explicar de xeito didáctica e accesible os temas elixidos pola autora.
se publicou o artigo, ano de publicación e serie ou colección, co seu número - Utilización dunha linguaxe comprensible para todo público.
correspondente. O número máximo de referencias será de seis; en caso de exceder esa - Redacción clara e precisa.
cantidade, queda a criterio do editor incluír algunhas máis ou envialas á páxina do 
contacto, coa correspondente invitación aos lectores para que consulten na Internet a Formato de presentación
bibliografía adicional.- Presentación: Os textos poden ser enviados por correo electrónico .

en programa Word, sen estilo nin formato previos. Ilustración
- A extensión para artigos, reportaxes e ensaios deberá contar cun máximo de 650 - Se se achegan imaxes, é indispensable que o autor informe se requiren recibir algún 700, incluídas referencias, cadros e bibliografía. crédito ou dalgún permiso para a súa publicación. Aquelas que sexan enviadas por 
- Os pés de imaxe incluiranse ao final do texto. medio magnético ou electrónico remitiranse nos formatos eps, tif ou JPG, cunha 
Se é un articulo de investigación que requira maior extensión pode triplicar esta resolución mínima de de 700 píxeles por polgada (deben pesar máis de 700 kb).
extensión. Por favor non inserir imaxes en arquivos de Word, porque se perde calidade.
Estrutura Información xeral
Todos os textos deberán contar, preferentemente, con:

É preciso acompañar o artigo cun breve anexo que conteña os seguintes puntos:- Unha introdución que sirva como antecedente e, á vez, sitúe o tema.
- Datos xerais:  nome completo, número telefónico e conta de correo electrónico para - División do artigo en seccións destacadas mediante subtítulos. en cada unha das 
manter comunicación durante o proceso editorial, así como domicilio postal para cales se tratará de xeito preciso unha parte do todo.
poder enviar a revista cando o artigo se publique.- Formulación e desenvolvemento no que cada concepto, argumento ou reflexión 
Se o autor prefire omitir este último dato, poderá pasar pola Casa da Muller a recoller queden soportados por resultados da propia investigación, bibliografía ou algún 
os seus exemplares de cortesía cando o considere conveniente.documento recoñecido.

- Exposición das principais conclusións que se infiren do contido do texto, ou ben, 
retos a futuros. Os artigos serán recibidos en: enredadas@ferrol.es
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