
Chelo Loureiro, 
bulebule de éxito
A produtora de cine ferrolá conxuga o 
pensamento científico coa creatividade

Un minuto de ruído 
contra a violencia
A Marcha Mundial das Mulheres 
xa non quere respostar aos 
crimes machistas con silencio.

A igualdade tamén 
é traballo escolar
Estudantes da ESO participan 
nun programa impulsado polo 
Concello.

Os obradoiros da 
muller renóvanse
O vindeiro curso o programa terá 
máis cartos, máis horas e outro 
proceso de adxudicación.
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Machina nace da sede 
de innovación e 
creación colectiva 

dun pobo, facendo homenaxe 
ás mulleres do presente, pero 
reivindicando ás do pasado 
coma valor de futuro. Xurde 
coma un espazo para impulsar 
aos novos talentos da mocidade.

Ferrol é por excelencia terra de mulleres empoderadas, tamén 
coñecidas no pasado coma machinas, símbolo da innovación 
científica no naval. Intactas no horizonte da cidade, vencendo 
ao nordés do heteropatriarcado e o tempo.

Somos cidade berce de grandes mulleres, que foron quen de 
conquistar dereitos sociais en anos escuros. Precursoras coma 
Concepción Arenal, pero tamén de aceiro coma as mulleres 
do Marzal do 72, as silenciadas, as traballadoras sen retribuír, 
as Finas «Miramontes e Amor», as Marías, as carboeiras e as 
Carmelas.

Polas mulleres pioneiras, coma Branca Quintanilha coa Casa 
de Acollida ou Sari Alabau coa Casa da Muller. 

Alén da ideoloxía, sempre estivemos por enriba as mulleres 
unidas. 

Porque foron, somos. Porque somos, serán.

Construímos

Casa da Muller
Rúa Lugo, 56 15402 Ferrol 
Luns a Venres de 10 a 14 h. 
Tel. 981 944 240 
casadamuller@ferrol.es
• Centro de Información á Muller 

Tel. 981 944 124 
cim@ferrol.es 
Atención xurídica (981944000 ext. 673) 
e psicolóxica (981944000 ext. 674)

• Casa de Acollida de Mulleres 
Tel. 981 944 000/900 400 273 
(Teléfono da Muller)

Concellería da Muller
Concello de Ferrol 
Tel. 981 944 000 
sainza.ruiz@ferrol.es

Asociacións
• Instituto de la Mujer y para la Igualdad 

de Oportunidades 
Tel. 900 191 010

• Acadar (Asociación de Mulleres con 
Discapacidade de Galicia) 
info@acadar.org

• Asociación Alvixe 
Tel. 618 592 646 
alvixeferrol@gmail.com

• Asociación Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios 
Tel. 981 357 836

• Asociación de Mulleres 
Barrio de Caranza 
Tel. 981 370 985 / Fax: 981 379 985 
caranza@telefonica.net

• Asociación de Mulleres Emprendedoras 
Arume 
Tel. 981 372 798 / 650 014 010

• Asociación de Mulleres de Esmelle 
San Xoán de Esmelle 
15494 Ferrol

• Asociación de Mulleres de Santa Mariña 
Amistade 
Tel. 981 315 702 
asociacionamistad@yahoo.es

• Asociación de Mulleres do Barrio do Pilar 
Tel. 981 317 184 / Fax: 981 322 966 
avvrecimil@hotmail.com

• Asociación de Mulleres do 
Barrio de Ultramar 
Tel. 981 372 743

• Asociación de Mulleres Rurales de 
Doniños 
Lugar de Pereiro s/n, Doniños 
15593 Ferrol

• Asociación de Viudas Concepción 
Arenal 
Tel. 981 353 604 / 981 931230

• Centro de Recursos para a Muller 
O Mencer. Irmás Oblatas. 
Tel. 981 358 562 / Fax: 981 353 889 
omencer@jazzfree.com

• Foro de Inmigración Ferrolterra 
ferrolforogalegoinmigracion@gmail.com

• Fuco Buxán (área da Muller) 
Tel. 981 325 492 / 633 100 354 
fucobuxan@yahoo.es

• Grupo Diversidade Funcional 
Tel. 981 930 544 
diversidadefuncionalferrol@hotmail.com

• Marcha Mundial das Mulheres 
Tel. 671 695 968 
marchagaliza@gmail.com

• Oficina para a Igualdade de Xénero da 
Universidade 
Tel. 881 013 693 / 881 013 831 
oficina.igualdade@udc.es

Outros
• Centro de saúde Fontenla Maristany 

Tel. 981 336 633.

• Centro de orientación familiar 
Tel. 981 336 633

• Centro de saúde de Caranza 
Tel. 981 323 489

• Centro de saúde de Ferrol Vello 
Tel. 981 350 837

• Centro de saúde de Serantes 
Tel. 981 328 500

• Edificio administrativo da Xunta 
Tel. 902 120 012

• Policía Nacional. 091

• Policía Municipal. 092 

• Bombeiros. 080

• Teléfono de atención á violencia  
de xénero. 016

Teléfonos de interese:

Saúda da Concelleira 
Saínza Ruiz

Edita: Concello de Ferrol Deseño e contidos: Pingota Comunicación Depósito Legal: C843-2017
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F
Fartas de calar, de respostar con silencio ante tanta barbarie, 
as mulleres ferrolás adicaron un minuto de ruído á morte 
de Javier.  Fixérono convocadas pola Marcha Mundial das 
Mulheres na praza de Armas, onde a silueta deste neno, 
asasinado polo seu pai na Coruña coincidindo co último 
Día da Nai, quedou debuxada no chan e cuberta de rosas 
blancas.

“Empezan a molestar os minutos de silencio, hai que berrar 
forte e facer ruído para que esto cambie dunha vez”, 
reclamaron na concentración, que quixo ser unha chamada 
para se revirar ante o constante goteo de mortes.  

As vítimas da violencia de xénero non poden ser unha lista, 
unha cifra nas estatísticas, pero é imposible evitar contalas 
porque parece que o horror non da rematado. E alí, na praza 
de Armas, diante dun cartel que esixe acabar coa violencia 
machista para cambiar o mundo, léronse os nomes das 
mulleres, nenos e nenas que morreron porque a sociedade 
non é quen de dar resposta a un problema que, lonxe de 
desaparecer, sobresáltanos a diario desde cada punto do 
país. Cincuenta persoas foron asasinadas nos últimos cinco 
anos en Galicia, 27 menores desde que estes empezaron a 
contabilizarse como vítimas da violencia machista. Pero antes 
houbo moitos máis, moitos aos que -como a Javier- quitoulles 
a vida quen debería protexela ata coa súa propia. 

O terrible fin deste pequeno abriu nos medios de 
comunicación o debate sobre o réxime de visitas dos pais 
maltratadores aos seus fillos, de xeito que a súa suspensión 
non quede exclusivamente a criterio do xuíz e teña unha 
regulación legal.

Na concentración da Marcha Mundial das Mulheres 
denunciáronse tamén as cortiñas de fume que adoitan 
utilizarse para non etiquetar estes asasinatos como violencia 
de xénero. Falar de desordes mentais -din as convocantes-  é 
invisibilizar a compoñente machista destes crimes, algo que 
non axuda na loita para mudar esta situación. Pero as cifras, 
unha vez máis, son claras: nos cárceres españois hai 20.000 
presos por este tipo de delitos, o que supón que son o 
terceiro grupo de poboación reclusa máis importante.  

Berros contra 
os minutos de 
silencio

Nin Melania nin Brigitte?

Unha é moi nova para o seu marido, a outra é moi vella, e 
ningunha das dúas inocente, segundo os perfís que traza-

ron os medios de comunicación -e os adversarios políticos dos 
seus maridos- con ocasión das eleccións en Estados Unidos e 
Francia.  Melania Trump é sospeitosa pola súa carreira de mo-
delo e a voda cun multimillonario; a Brigitte Macron acusáro-

na directamente de 
“asaltacunas”. Non 
se aforran epítetos 
para elas, sempre 
sobre o seu aspecto físico. Alguén sabe como son os maridos 
de Angela Merkel, Theresa May ou Erna Solberg?
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A
A Casa de Acollida de Ferrol vén de cumprir trinta anos de 
actividade. Inaugurada en 1986, foi a primeira de Galicia, a 
segunda de España e a única nese momento dependente 
dunha institución pública. A psicóloga Chus Calvo -unha das 
artífices daquela proeza cando non só non había internet, 
senón tampouco lexislación na que se amparar- lembraba 
hai unhas semanas nunha Conversa na Casa da Muller como 
foi saindo adiante, malia os atrancos, a iniciativa da entón 
concelleira Blanca Quintanilla. 

Ferrol foi referente naqueles anos na ruptura da 
concepción dos servizos sociais como beneficencia. 
Abriu un Centro de Información á Muller, empezou cos 
programas sociocomunitarios, algún traballo en relación coa 
drogodependencia e a propia Casa da Muller, unha illa á que 
podían recorrer as vítimas de malos tratos nunha sociedade 
que as culpabilizaba da violencia que se exercía sobre elas. 
Para garantir a seguridade nun momento difícil, con pouco 

persoal e presuposto case inexistente, esa illa situouse no seu 
comezo nun piso fronte ao Xulgado. Despois viría a doazón 
da funcionaria María del Carmen Sánchez, que permitiu 
contar cun lugar máis cómodo e acaído á súa finalidade.

Nos durísimos primeiros tempos, con moito sacrificio persoal 
por parte das traballadoras que se fixeron cargo do servizo, 
a filosofía da Casa da Muller foi, lembra Chus Calvo, a mesma 
que mantivo nos seguintes anos: nin vitimizar nin culpabilizar, 
actuar con tacto e non forzar situacións.  Ela interpreta a 
volta moitas mulleres co seu agresor como “unha demanda 
de amor permanentemente insatisfeita” e ten claro que a 
violencia de xénero non é espontánea: “está vinculada ao 
desequilibrio de poder entre os dous sexos, é un atentado 
contra a saúde e debería tratarse como tal”.  Partidaria de 
actuar fronte a esa violencia en todos os ámbitos de relación 
da persoa, non é optimista sobre a súa erradicación: “o que 
hai que limitar é o seu poder de destrución”.

Se a alguén lle cadra a palabra 
precursora, esa é Margaret 
Cavendish. Destacada in-
vestigadora e muller de letras 
participou tamén na política 
desafiando ás convencións do 
seu tempo: o século XVII. A 
editorial Siruela vén de publicar 

“El mundo resplandeciente”, un clásico que in-
troduce elementos do xénero da ciencia-ficción e que, 
ademais, é a primeira obra firmada por unha muller en 
Europa. Trátase dunha novela de aventuras misturada 
con filosofía utópica na que a autora trata cunha mira-
da subversiva os roles de xénero, as teorías científicas 
e a relixión.

“En determinadas cir-
cunstancias pode pa-
sar calquera cousa en 
cualquera lugar”. Así 
prologaba Margaret 
Atwood o seu libro “El cuento de la criada”, 
agora convertido nunha serie de HBO aterradora-
mente inquietante porque, en realidade, non parece 
tan imposible. A conversión de Gilead nunha socieda-
de feudal faise de xeito gradual, sen grandes protes-
tas de principio, ata desembocar nunha distopía con 
mulleres adicadas en exclusiva a procrear, esposas que 
crían aos fillos destas, cociñeiras... A obra lévanos a un 
mundo artellado para que a resistencia mude en obe-
diencia e ata as vítimas colaboren. 

Non te perdas...

Chus Calvo, pioneira dos 
actuais servizos sociais
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H
Hildegart non significa “xardín da sabedoría”. Así o aseguran 
agora os estudosos, pero tanto ten. O nome brila cun 
significado propio, o da persoa que o levou, e cumpre, 
polo tanto, a función que lle quixo dar Aurora Rodríguez 
Carballeira cando o elixiu para a súa filla.

Hildegart foi feminista, destacadísima e precoz intelectual, 
pensadora orixinal, sexóloga de renome, política clarividente.
Quen sabe onde tivera chegado de non ser pola tolemia 
da súa nai, que puxo fin á súa vida como eses artistas que 
destrúen a súa obra máis querida. Estes días de maio falouse 
de Hildegart e de Aurora na Casa da Muller de Ferrol, onde 
se expuxeron de novo os paneis que resumen as múltiples 
facetas da súa vida e que xa se mostraron no Ateneo con 
ocasión do congreso adicado a esta irrepetible figura en 
2014, cando se cumpría o seu centenario. E na Casa da 
Muller falaron o historiador Eliseo Zaera e a profesora 
Rosa Cal, autora do libro “A mí no me doblega nadie”, unha 
obra clave para entender a tráxica historia de nai e filla. 
Pero, aínda que resulte case imposible deixar a un lado a 

traxedia, pasar por enriba do indubidable morbo que suscita 
o asasinato dunha filla intelectualmente sobranceira a mans 
da súa nai, o obxectivo destas conferencias-coloquio era 
tentar explicar como foi posible que no Ferrol dun recén 
estreado século XX aparecese un personaxe como Aurora 
Rodríguez Carballeira. Eliseo Zaera situouna nunha cidade 
industrial e comercial, onde destacaba a presencia inglesa e 

a de persoas chegadas de moitos puntos de España, máis 
avanzada e diferente ao resto de Galicia. Rosa Cal apuntou a 
uns pais formados -el, co que tiña máis afinidade, procurador, 
ela mestra-, unha casa onde Aurora escoitaba as tertulias 
detrás da porta, lía libros e introducíase, moi posiblemente, 
no mundo da masonería. Coa idea de redimir ás mulleres 
quixo concibir a unha filla sen pai que puidera reclamala -o 

feito de que, como mantén Rosa Cal, fora un cura resultou 
determinante no ocultismo co que se tratou esta historia- e 
formala no mundo do Dereito, da Medicina, da sexualidade, 
da política...

Hildegart cumpriu, non hai dúbida, coas expectativas da 
nai:  á súa morte, aos 18 anos, deixaba escritas 14 obras, 
despois de relacionarse con H.G Wells, Gregorio Marañón 
e outros moitos persoeiros da época. Militou no PSOE e na 
UGT, pero non era dócil, tivo problemas cos seus dirixentes; 
participou na Liga Española para la Reforma Sexual; deu 
conferencias sendo apenas unha nena... Rosa Cal opina que 
a dereita monárquica viu no seu crime a oportunidade de 
achacar á esquerda republicana as maiores aberracións, e por 
iso Aurora entrou no cárcere, como se a súa enfermidade 
mental -que a levou despois a un psiquiátrico- non existise. 
As cousas mudaron desde aqueles anos, si, pero a profesora 
advirte de que aínda hoxe, tan lonxe xa Hildegart, “hai 
un sector da sociedade que prefire que as mulleres non 
esteamos formadas, que sexamos borreguitos”. 

A supermuller
que non puido ser
Rosa Cal: “Aínda hoxe hai quen prefire que 
as mulleres non esteamos formadas”
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D
Di que algo na súa xenética lle impide ter 
medo e atribúese certa inconsciencia, pero, con 
medo ou sen el, sería absurdo cualificar a Chelo 
Loureiro de inconsciente. Porque a súa vida dá xiros, 
pero non bandazos. Onde vai, deixa ben clara a súa 
pegada. E non fuxe dos fracasos, senón que camiña cara 
ao éxito. O Goya como produtora do corto “Decorado”, 
dirixido por Alberto Vázquez, e o recoñecemento en 
Ferrol como Muller do Ano son só algúns exemplos.

A túa vida é como unha película cun argumento complexo: 
hai moitos cambios persoais e profesionais, algúns moi  
sorprendentes. Cal consideras que é o fío condutor ou 
argumental da túa traxectoria? 

Creo sinceramente que o fío condutor foi a casualidade. 
Se boto a vista atrás, todos os acontecementos que 
marcaron ou cambiaron a miña traxectoria persoal ou 
profesional non foron premeditados nin planificados. Foron 
xurdindo na miña vida e eu fun subindo ou agarrando con 
forza aqueles que me pareceron interesantes ou mesmo 
apaixonantes.

Pasaches da oficina técnica da Bazán -muller nun mundo de 
homes- a traballos vinculados á cultura, aínda que tamén cunha 
importante compoñente de xestión: Sargadelos, Diario de Ferrol, 
agora a produtora Abano… Es máis pragmática ou idealista? 
Ou desas privilexiadas persoas perfectamente equilibradas?

Eu diría que, en lugar do corazón “partío”, teño a cabeza. 
Unha metade científica e a outra metade creativa. Ou o que 
vén sendo o mesmo: medio pragmática e medio idealista. 
Pero son demasiado perfeccionista e sinto tanto respecto 
pola Arte con maiúsculas que, tras unha formación técnica 
que me permitiu comezar a miña vida profesional en Bazán, 
decidín cambiar o rumbo e adicarme a levantar proxectos 
culturais, con artistas e creadores con moito máis talento 
ca min para crealos. Porque desgraciadamente o mundo 
financeiro é alleo á cultura no noso país. Custa moito que 
os bancos entendan os proxectos culturais o suficiente 
como para avalalos. O asumen como un sector de risco, e 
convencelos para que colaboren non é doado. E desde as 
Administracións tampouco axudan porque non nos inclúen 

dentro da Industria (a pesar de ser Industrias Culturais) 
senón da Cultura… e xa sabemos como está sendo 
tratada a Cultura nos últimos anos! 

Penso que a miña formación técnica 
axudoume moito a entender o mundo 
económico (en mans de homes) e falar 
o seu idioma para conseguir financiar 
os proxectos nos que creo, e con isto 
consigo ademais participar en ambas 
partes (creativa e financeira) e 
desfrutar do meu traballo sempre.

Creo que o adxectivo de 
inconformista, ou alomenos inquieta, 
cádrache ben. Sentiches medo 
con algunha das túas decisións 
profesionais que significaron cambios 
radicais?   

Non. Témome que debo ter algún 
xene mutado que me impide ter medo. 
Moitas veces se me ten calificado como 
muller valente, pero non me sinto identificada 
porque valente é quen vence o medo para 
enfrontarse ao que llelo provoca. E o que non se sente 

Chelo Loureiro: “Galiza 
é terra de mulleres 
emprendedoras”

“Levantar 
un novo 

proxecto é o que 
máis me estimula” 

Un recoñecemento sempre satisface, pero o que mo-
tiva a Chelo Loureiro é o traballo: “os retos comezan 
con ser capaz de levantar un novo proxecto que me 
apaixone, ver como uns bosquexos sobre un papel en 
branco cobran vida até o punto de provocarnos emo-
cións, conmovernos… é o que máis me ilusiona e es-
timula. Se despois chegan os premios, fenomenal”. E 

para premio, o que supón o seu entorno familiar e 
de amizades. “Eles déronme sempre a solidez 

emocional que me permite levar a vida 
profesional que elixín en cada 

momento”, asegura.



XUÑO 2017 7

non se ten que vencer. Si son inqueda, inconformista e, sobre 
todo, terriblemente curiosa. E tal vez máis inconsciente do 
que debera…

A túa infancia estivo rodeada de mulleres e marcada dalgún 
xeito pola enfermidade da túa irmá e a loita da túa nai para 
facerlle a vida máis fácil. Ti mesma transmites unha imaxe 
de seguridade. É un tópico falar da muller galega como unha 
muller forte e resolutiva?   

Pertencemos a un país no que ao longo do pasado 
século a seguridade laboral supuña a emigración e onde 
o mar bravo do Atlántico -outra fonte de ingresos- levaba 
por diante ducias de homes. Isto significa pertencer a un 

país onde as mulleres non tiveron máis remedio que dirixir 
as economías familiares. Convertidas en viúvas de vivos 
-os emigrantes- ou de mortos -os mariñeiros-, non tiñan 
con quen compartir o inmenso traballo de atender fillos e 
facendas, transformándose moi a pesar delas en verdadeiras 
heroínas obrigadas a atopar nelas capacidades e forzas que, 
de non ter vivido estas experiencias, moi posiblemente 

xamais agromarían.
E como non hai mellor escola que a do exemplo, 
estou segura de que as mulleres galegas que 

medramos a carón destas nais e avoas 
levamos algo asumido dun xeito innato: 

a capacidade de sacar adiante calquera 
proxecto sen cuestionarnos máis que 
a propia vontade. Por iso, ao dito 
popular que afirma que Galiza é 
terra de peixe e políticos habería 
que engadirlle que tamén o é de 
mulleres emprendedoras. Estou 
segura de que deben existir 
estatísticas coas cifras de mulleres 
empresarias en Galiza e no resto de 

España que o certifiquen. 

E xa que vai de tópicos, detrás de cada 
gran muller hai un gran home?

Se entendemos esta expresión desde 
o punto de vista profesional, desexaría que a 

realidade mude canto antes, pero me temo que a 
día de hoxe detrás dunha gran muller tamén hai outra 

gran muller. Porque para ser un gran profesional en calquera 
campo é preciso dispor duns ingredientes indispensables: 
talento, tempo ilimitado e quen se ocupe de atender a 
parte persoal con absoluta responsabilidade. Ou o que é o 
mesmo: ter unha muller, unha nai, unha asistenta que atenda 
con absoluta entrega a vida persoal dese home ou muller 
para que poida desenvolverse sen cortapisas, sen que nada 
interrompa a súa concentración ou impida estar fóra da 
casa porque conta coa seguridade de que o que está ao seu 
redor funciona. Alguén que se ocupe de cousas como encher 
o frigo ou preparar a maleta con todo o que vai precisar. 
E os fillos, de telos, ben atendidos.  Gozar da tranquilidade 
e despreocupación por todo o que non sexa profesional 

amplía exponencialmente a posibilidade de chegar a ser unha 
gran científica, médica ou directora de orquestra. Ou o que 
te propoñas na vida.

Atopas moitas actitudes machistas no mundo do cine?
Penso que na mesma medida que noutros sectores 

profesionais. As cifras son demoledoras: 7% de directoras, 
30% de guionistas, 20% produtoras… Moitas veces 
pensamos que no mundo da cultura hai unha concienciación 
maior pero a realidade é teimuda. E se baixamos a un plano 
máis da realidade diaria, se nun plató con dez homes e unha 
muller ocorre un imprevisto e hai que pasar o ferro a unha 
camisa, todos miran á única muller presente… como a vida 
mesma!

Que diferencias importantes ves entre a xeración da túa filla e 
a túa no que se refire á situación das mulleres? Que é o máis 
importante que pensas que queda por facer en materia de 
igualdade?

Buf… moito, por desgraza. Sen dúbida avanzouse polo 
menos nas formas, en que agora se fala deste tema máis 
abertamente e seriamente, pero queda moito por facer 
sobre todo na educación. Só educando desde infancia 
podemos chegar a acadar unha sociedade máis igualitaria.  
Creo que mulleres e homes da miña xeración axudamos a 
educar e traballamos arreo para que as nosas fillas e fillos 
puideran desenvolver a súa vida en función da aptitude e non 
do sexo, pero se non contamos con ferramentas para poder 
conciliar, o avance é moito máis lento. Fan falta políticas 
sociais de igualdade e orzamento para levalas a cabo.

“Levantar 
un novo 

proxecto é o que 
máis me estimula” 

Un recoñecemento sempre satisface, pero o que mo-
tiva a Chelo Loureiro é o traballo: “os retos comezan 
con ser capaz de levantar un novo proxecto que me 
apaixone, ver como uns bosquexos sobre un papel en 
branco cobran vida até o punto de provocarnos emo-
cións, conmovernos… é o que máis me ilusiona e es-
timula. Se despois chegan os premios, fenomenal”. E 

para premio, o que supón o seu entorno familiar e 
de amizades. “Eles déronme sempre a solidez 

emocional que me permite levar a vida 
profesional que elixín en cada 

momento”, asegura.

Foto: ALBERTO VÁZQUEZ Foto: XOÁN PIÑÓN
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A
A educación en igualdade é o único camiño para a 
erradicación da violencia de xénero desta sociedade. Con 
esa intención de traballar no núcleo do problema, o Concello 
de Ferrol puxo en marcha neste curso académico o primeiro 
programa de fomento da igualdade dentro das aulas, 
dirixido ao alumnado de Secundaria. A directora da Casa de 
Acollida, Chus Olivares Rodríguez, e a abogada co Centro de 
Información á Muller, Sandra Suárez Pérez, son as encargadas 
de levar adiante a iniciativa desde outubro pasado. Os 
alumnos de cuarto da ESO reúnense con elas unha hora ao 
mes para traballar e reflexionar sobre diferentes cuestións 
vencelladas á súa forma de comunicarse, de relacionarse co 
outro xénero ou de resolver conflitos. Da experiencia saen 
logros moi importantes, un deles que os rapaces e rapazas 
saiban das persoas e organismos que teñen moi preto, na súa 
cidade, para axudalos se o precisan.

En xeral, os mozos e mozas “teñen un discurso moi 
combativo, a miúdo defenden a postura de que non pasa 
nada e de que non hai ningún problema -comentan as 
técnicas-; o certo é que saben moi ben a teoría, pero a 
práctica falla”. As responsables do programan dialogan, 
escoitan moito, fanos pensar. E eles falan, máis do que a priori 
podería pensarse nun grupo de adolescentes de 14 e 15 
anos, e poñen enriba da mesa o que pensan, os problemas e 
as súas formas de resolvelos. 

A idea é que adopten novas formas de relación e aprendan 
a identificar e afastarse de crenzas machistas aínda presentes 
na sociedade. E tamén que deste coñecemento mutuo entre 
as técnicas do Concello, os e as adolescentes da cidade e 
os seus titores nos centros educativos, xurda un espazo de 
colaboración permanente, unha vía rápida para detectar 
casos de violencia de xénero e actuar canto antes. 

Así, existe a intención de establecer uns puntos de 
información nos propios centros educativos. Aínda que 
a iniciativa está por definir e concretar, o certo é que o 
contacto con profesores e alumnos serviu para descubrir 
o interese e a vontade da comunidade educativa, tanto 
titores como alumnos, de traballar neste eido. A intención é 

que unha técnica municipal atenda 
cada un dos puntos de información, 
como un recurso complementario 
aos servizos municipais do Centro 
de Información á Muller, coa estreita 
colaboración dos servizos de 
orientación de cada centro educativo.

O programa

O programa de prevención da 
violencia de xénero centrouse no 
primeiro trimestre en traballar sobre 
a igualdade, desmontando dunha forma participativa os 
roles e estereotipos diferenciais en función de xénero ou 
descubrindo o verdadeiro significado do feminismo, que non 
é outra cousa que a igualdade entre mulleres e homes e 
que non é, como ás veces se di, o oposto ao machismo. A 
continuación, as sesións adicáronse a identificar a violencia de 
xénero a todos os niveis. Os estudantes escoitaron cancións, 
reflexionaron sobre os clixés que empregan moitas das 
súas letras e traballaron directamente en casos prácticos. 
Por último, as sesións do terceiro trimestre centráronse na 
resolución de conflitos.

O control a través do teléfono móbil, segundo explican as 
técnicas que dirixen o programa do Concello, é un elemento 
que está cada vez máis extendido entre rapaces de menos 
idade. Nas sesións cos alumnos de Secundaria fálase disto e 
de cales son os sinais de alarma que hai que saber identificar 
para previr situacións de violencia. O programa que se 
desenvolve dentro das aulas é unha viaxe á realidade cotiá 
dos mozos. E nesa aproximación, as técnicas descobren 
moitas situacións e problemas. Algúns dos rapaces, pese a súa 
corta idade, xa veñen de sofrer unha situación de violencia 
de xénero, e o control a través do móbil, segundo a enquisa 
feita aos alumnos, dáse practicamente en todas as relacións. 

Sofía Casanova, Concepción Arenal, Catabois, La Salle, 
Carballo Calero, Valle Inclán e Saturnino Montojo son 
os centros que se implicaron nesta primeira edición do 

O Concello ferrolán 
leva aos centros 

educativos a acción a 
prol da igualdade

Estudantes de cuarto da ESO traballan coas técnicas 
municipais para erradicar a violencia de xénero
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programa, que con seguridade volverá a ofertarse o próximo 
curso a todos os colexios e institutos co nivel de Secundaria 
en Ferrol. A educación en igualdade é unha cuestión que 
motiva tamén moi habitualmente diferentes actividades e 
plans impulsados polo profesorado dos centros, pero esta é 
a primeira vez que o Concello toma a súa propia iniciativa 
para conectar os seus recursos de axuda á muller coas novas 
xeracións. 

A Concellería de Igualdade do Concello de Ferrol decidiu 
incluír aos centros educativos no seu mapa de actuación, 
consciente de que os problemas cada vez xurden antes 
e de que é necesario traballar na prevención. Segundo 
unha enquisa feita no marco do Proxecto Detecta, da 
Fundación Mujeres e a Universidad de Educación a Distancia, 
un de cada catro adolescentes ten opinións claramente 
discriminatorias. O 53% dos varóns nesas idades consideran 
á muller feble ou inferior, aínda que o fagan desde posicións 
protectoras ou sutís, e o 23% cren que a debilidade das 
mulleres os lexitima para exercer a autoridade dentro das 
relacións de parella.  

O desenvolvemento do programa de igualdade nos centros 
ferroláns servirá, entre outras moitas cousas, para ter unha 
enquisa propia -que as técnicas están a facer aos alumnos 
e alumnas- sobre cales son as opinións e a situación da 
mocidade ferrolá diante da desigualdade entre homes e 
mulleres e a violencia de xénero.

Murales e un vídeo para  
recoller o traballo realizado
Os estudantes que participan no programa de igualda-
de elaboraron no primeiro trimestre uns murais nos 
que plasmaron o traballo realizado e as súas reflexións.  
Ademais gravouse un pequeno vídeo, cuxa edición está 
xa lista, que se vai facer chegar a todos os participan-
tes nas sesións. A idea, máis aló da confección destes 
materiais, é que a experiencia deixe pegada e semente 
relacións entre pares con igualdade de condicións.
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O
Os obradoiros da Casa da Muller chegaron á súa fin por este 
ano e as participantes celebrárono o pasado día 24 de maio 
no centro cultural Torrente Ballester, onde se montou toda 
unha festa coa asistencia das alumnas dos diferentes cursos. 
Un photocall do obradoiro de Informática -no que se fixeron 
unhas simpáticas fotos-, exposicións de pintura, scrapbooking, 
mandalas e fotografía e obradoiros dalgunhas destas activi-
dades recibiron aos visitantes no patio do Torrente, onde se 
sucederon ademais espectáculos e proxeccións.

As participantes no obradoiro de danza oriental ofreceron 
unha mini-masterclass e tamén houbo danza moderna, un 
vídeo das alumnas do taller de memoria, un concerto das do 
curso de guitarra, unha proxección audiovisual da especiali-

dade de tratamentos de imaxe e 
unha actuación de música coral.

Para o curso que vén, a conce-
lleira de Igualdade, Saínza Ruiz, 
anunciou cambios nos obradoi-
ros, cun novo modelo de prego 
aberto de cláusulas administra-
tivas, co que ten intención de 
favorecer a maior transparencia 
no proceso de adxudicación e 
contratación. 

Destinaranse aos talleres 78.540 
euros, unha cantidade superior 
á do último ano, e dividiranse en 
dous bloques: un de iniciativas 
de carácter lúdico e de activida-
de física e outro de obradoiros 

formativos centrados no empoderamento feminino.  Esta 
última parte, explicou a concelleira, é a máis anovadora e 
pretende incluír actividades para o fomento da igualdade, 
a conciliación, a corresponsabilidade e a formación para as 
mulleres, a fin de garantir o acceso a un emprego digno e de 
crear comunidade.

O número de horas dos talleres tamén medrará ata as 1.760 
anuais no caso das actividades lúdicas e físicas e as 1.810 nas 
de formación.

Exposición de traballos 
das Mulleres de Caranza 

A Asociación de Mulleres do Barrio de 
Caranza inaugurará o vindeiro día 14 de 
xuño, no Centro Cívico, unha exposición 
cos traballos feitos ao longo do último 
curso nos grupos de corte e confección, 
bordado e bolillos.

A entidade desenvolve ao longo do 
ano os cursos de manualidades xa no-
meados e outras propostas, como clases 
de pilates e excursións. Unhas 250 mu-
lleres do barrio participan nas iniciativas 
da asociación e estreitan vínculos de 
amizade e apoio mutuo a través delas.

Flores para a festa de 
San Xoán en Esmelle

A Asociación de Mulleres Rurais de Es-
melle participa moi activamente co res-
to dos veciños na preparación da festa 
de San Xoán, ocupándose entre outras 
cousas de adornar as portas das casas 
con flores silvestres.

Despois do 24 de xuño, a entidade 
comezará a traballar na organización de 
actividades para a Semana Cultural, que 
terá lugar a finais de xullo. Entre outras 
cousas, as mulleres organizan unha “ruta 
nocturna das meigas” que fai as delicias 
dos pequenos de Esmelle.

Excursión das Amas de 
Casa a Lugo

A Asociación de Amas de Casa, Con-
sumidores e Usuarios prepara para o 
mes de xuño unha excursión a diferen-
tes localidades de Lugo para celebrar a 
fin do curso actual.

A viaxe está prevista para o día 22, 
percorrendo O Cebreiro, Samos, Sarria 
e Portomarín. O prezo é de 32 euros 
para as asociadas e inclúe o despraza-
mento en autocar, seguro de viaxe, al-
morzo e guía-acompañante. O regreso 
será o mesmo día e as interesadas teñen 
que se apuntar no teléfono 981 357 836.

Festa de fin de 
curso no Torrente
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O Foro Galego da Inmigración 
abrirá o Festival das Migracións 

no antigo Cine Adriano

O Foro Galego de Inmigración de Ferrolterra ten 
previstas varias actividades para este mes de xuño, entre 
elas a participación na asamblea xeral desta organización 
na cidade da Coruña o día 10. Do 15 ao 18 colaborarán 
na iniciativa solidaria Acampa pola paz e o dereito ao 
refuxio, tamén na Coruña. E xa o 25 do mesmo mes 
estarán en Patio de Butacas (o antigo Cine Adriano 
de Barallobre, en Fene) para inaugurar o Festival de 
Migracións cunha conferencia.

Os gañadores do premio da Lonxa 
Xuvenil traballan xa na curtametraxe 

sobre igualdade e sexualidade

Os alumnos e alumnas do IES Carballo Calero premiados 
na Lonxa Xuvenil polo seu proxecto de curtametraxe 
sobre igualdade e sexualidade comezaron xa a traballar 
na iniciativa para que poida ser presentada o vindeiro 
25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia 
de Xénero. Da man dun videógrafo profesional están a 
madurar o guión e o desenvolvemento da idea para, á 
volta das vacacións, empezar cos diálogos e a escaleta 
técnica e poñerse a gravar.  

“El camino del corazón”, a pintura 
naif de Victoria Ruiz de Cortázar na 

Casa da Muller

A pintora Victoria Ruiz de Cortázar colgou as súas obras 
na Casa da Muller o pasado mes abril. “El camino del 
corazón” é o título dunha exposición que se recrea no 
mundo dos sonos e que mistura as cores do arco da vella 
con outras máis sombrías. Todas con ese estilo naif que 
é característico da artista. As árbores e os nenos foron 
protagonistas da mostra que se puido visitar ata o día 5 
de maio. 

Xornada Universitaria Galega en 
Xénero: a docencia como medio para 

transmitir valores igualitarios

A Oficina para a Igualdade de Xénero da Universidade 
da Coruña organiza, coas de Santiago e Vigo, a Xornada 
Universitaria Galega en Xénero, que terá lugar o 7 de 
xullo en Vigo e que chega este ano á súa quinta edición. 
Trátase dunha iniciativa aberta ao público en xeral na 
que persoal investigador de varias universidades galegas 
presentará comunicacións relacionadas coa práctica 
docente como medio idóneo para a transmisión de 
valores igualitarios. 

“Don´t worry man, I´m happy”, 
unha homenaxe elegante de 

Montse Gutiérrez ás mulleres 

“Somos as fillas das bruxas que non puidestes queimar”. Esta era a suxestiva 
lenda que lucían as camisetas das responsables da Casa da Muller e da pintora 
Montse Gutiérrez na inauguración da súa exposición “Don´t worry man, I´m 
happy”. A través de impresións dixitais e lenzos, a autora quixo mostrar a 
elegancia das mulleres e rendir homenaxe ás que nos facilitaron o camiño.



on apenas seis meses de vida, a Asociación de 
Loita contra a Violencia de Xénero (Alvixe) ten 
comprobado a necesidade que tiña Ferrol dunha 
entidade como a súa. Nesta cidade había un 
baleiro no acompañamento e seguemento das 

mulleres vítimas de agresións machistas, que no seo 
desta nova asociación atopan apoio e comprensión 

para escapar do illamento.  As integrantes de Alvixe din que 
practicamente todos os días chaman unha ou máis afectadas á 
súa porta, ás veces amigas ou familiares que preguntan como 
poden axudar. Tal é a gravidade, cuantitativamente falando, desta 
lacra social.

A presidenta de Alvixe, Inés Bouza; Diana Tenorio, tesoureira; 
Tania Vázquez e Emilia Rodríguez, vogais na directiva, explican 
que a iniciativa de crear a asociación xurdiu no programa 
Conversas Abertas. A psicóloga Dolores Cervera, que dirixe 
na Casa da Muller a devandita terapia de grupo con mulleres 
afectadas pola violencia de xénero, alentou a algunhas das 
participantes a impulsar a iniciativa. A súa coraxe para saír desa 
infame situación, sumada á vontade de axudar a outras mulleres 
co mesmo problema, fixeron posible a posta en marcha da 
entidade a finais de 2016. 

O traballo de Alvixe desenvólvese en dúas vertentes. Por 
unha parte, as mulleres que forman a asociación ofrecen un 
acompañamento ás vítimas. “Antes e despois da denuncia elas 
se senten soas, porque aí hai un baleiro, non teñen ninguén, 
chegan a ese momento despois dun proceso de illamento 

no que perderon amizades, e con nós están arroupadas”, 
explican as impulsoras de Alvixe. “Nós somos mulleres tamén e 
entendemos polo que están a pasar”.

Despois dese primeiro momento, Alvixe mantén o contacto 
coa vítima e fai un seguemento para axudala. As afectadas son 
tamén invitadas a formar parte da asociación e fornecer esa 
fronte de axuda ás novas vítimas. “Aquí temos unha psicóloga, 
ven que outras mulleres saíron dese problema, que hai outra 
forma de vivir e que somos iguais que os homes, que non 
estamos sometidas”, explican.

As mulleres de Alvixe, entre as que hai afectadas pola violencia 
e outras que non a sufriron, cren que na educación en igualdade 
está a clave e ofrecen charlas polos institutos e colexios da 
zona.  “Os casos de violencia cada vez afectan a mulleres máis 
novas e vemos, nestas charlas, que moitas non son conscientes 
de que están a ser maltratadas, nin eles tampouco ven que 
están a exercer un maltrato”, comentan. O teléfono móbil é 
un instrumento común en comportamentos de acoso entre 
mozos. “O problema é que se dá o control de forma xa 
natural”, explican. 

C

Contacto:

Casa Solidaria
618592646
alvixeferrol@gmail.com

ALVIXE
Unha porta para saír da 

violencia de xénero


