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Ana López-Suevos, unha
xuíza comprometida
Defensora da causa feminista, ve “cuestionables”
os cambios lexislativos nos delitos de opinión
As mulleres fan
historia nas rúas

O CIM, punto
de encontro

A pedradas
contra a fame

A mobilización do 8-M en Ferrol
tomoulle o pulso ao feminismo,
hoxe máis forte ca nunca

No ediﬁcio da rúa Lugo préstase
todo tipo de asesoramento,
incluído o legal e psicolóxico

Cúmprense cen anos da revolta
que conseguiu a baixada do
prezo do trigo
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Saúda

Abrindo as portas da esperanza

C

anta emoción se viviu neste 8 de Marzo!
O ambiente parecía propicio e as
expectativas non foron defraudadas. O
éxito da folga feminista e das mobilizacións que
tomaron as rúas en todas as cidades era algo
esperado, pero non por iso menos celebrado.
Algo se move, as mulleres están dispostas a
dar máis pasos na defensa da igualdade real
e así o demostraron tamén en Ferrol, onde
a convocatoria feminista das oito da tarde
amosou unhas rúas que non se vían tan cheas
de xente desde os tempos das multitudinarias
mobilizacións do sector naval.

Esta foi tamén unha protesta con tinguiduras reivindicativas
pero sobre todo de fraternidade e de ilusión, porque o
que comezou este 8 de marzo foi, talvez, o xermolo dunha
revolución pacífica e feminina.
Desde o Concello elixiuse para esta histórica data
homenaxear, ademais, as mulleres que hai 46 anos sufriron
e loitaron naquel tráxico mes de marzo do 1972. Elas
souberon estar en pé e seguir de pé e son un exemplo
para as ferrolás que hoxe toman o seu relevo no camiño de
conquistar melloras como colectivo. Porque ese camiño que
desde o día 8 parece un pouco máis doado de percorrer, é o
que conduce a unha sociedade máis xusta.

Teléfonos de interese:
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

• 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. 629 453 013
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

• Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades
Tel. 900 191 010

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

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

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

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

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

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

Edita: Concello de Ferrol

• 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 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

Deseño e contidos: Pingota Comunicación
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A oferta
formativa
diversifícase
A Casa da Muller acolle 14 actividades distintas
e tres obradoiros de empoderamento feminino
e na biblioteca hai outros de informática

D

Desde este mes e ata o vindeiro decembro a Casa da Muller
desenvolverá un total de 14 actividades distintas, todas
gratuítas, co obxectivo de afondar no carácter de espazo
nuclear das mulleres que xa teñen estas dependencias. Este
ano, segundo explicou a concelleira de Igualdade, Saínza Ruiz,
achegaranse por vez primeira os obradoiros ás asociacións
de mulleres dos barrios e a zona rural para favorecer a súa
asistencia.
A lista de actividades inclúe: Pintura, colaxe e ilustración;
Fotografía; Coro e canto; Obradoiro de radio; Monólogos e
microteatro; Patchwork e moda; Ximnasia de mantemento;
Baile moderno e zumba; Baile urbano e hip-hop; Memoria
e atención; Redes de apoio: Mindfullness e pensamento
positivo; Club de lectura e biblioterapia; Creación literaria e
Eco-redes e sendeirismo.
A concelleira incidiu en que se trata dunha aposta
pola renovación, a innovación, a modernización e a
tecnoloxización, pero tamén polo contacto coa natureza e a
actividade física e por obradoiros novos, como o de moda,
que buscan achegar ás mozas á Casa da Muller, para que sexa
un auténtico espazo interxeracional.

OLOT ODNUM

MUNDO TOLO

Por outra banda, a oferta formativa tamén ten como
obxectivo axudar ás mulleres a ter máis e mellores

ferramentas para fortalecer a súa situación no mercado
de traballo. Para iso estanse a desenvolver tres obradoiros
centrados en tres habilidades que hoxe en día son máis
necesarias ca nunca á hora de encontrar un emprego: a
redacción do currículo, a forma de afrontar unha entrevista
de traballo e a busca de emprego a través das redes sociais.
O primeiro, “Modelo europeo de currículo por
competencias”, ten unha duración de 40 horas. O segundo,
“Modos de afrontamento dunha entrevista laboral” supón 36
horas de formación e o último, “Marca persoal e busca de
emprego en redes sociais”, é de 32 horas.
Ademais, os cursos dirixidos a mulleres complétanse cos
obradoiros de informática que se imparten na biblioteca
municipal e nos que están inscritas case 300. Neste caso
as temáticas son: Iniciación básica á informática; Repaso e
mantemento; Nivel avanzado; Imaxe: foto e vídeo dixital;
Internet, e-mail e e-commerce, smartphone e tablet; Nube:
Dropbox e Google Drive, fai a túa web e blogue; Redes
sociais: Twitter, Facebook; e Servizos da administración
electrónica (trámites do Concello, Xunta...).

Acoso ás azafatas nunha cea de
políticos e empresarios en Londres
A
s actitudes machistas e de consideración da muller como
obxecto sexual seguen moi presentes na sociedade, e
tamén nas que se adoitan denominar “altas esferas”.
Hai unhas semanas saía á luz un escándalo relacionado
cunha cea de políticos e empresarios nun hotel de luxo
de Londres que era “só para homes” e no que as azafatas
contratadas denunciaron ter sido acosadas sexualmente.
Foi unha xornalista do “Financial Times” infiltrada no evento
precisamente como azafata a que fixo público que moitas delas
“foron sobadas, acosadas sexualmente e recibiron proposicións”,
ademais de escoitar “todo tipo de comentarios lascivos”.

Un membro do consello de dirección do departamento de
Educación do Goberno británico, David Meller, presentou
a súa dimisión por ter participado na organización da
cea. A primeira ministra, Theresa May, expresou a súa
“incomodidade” polo sucedido e incidiu no feito de que se
trataba dun evento ao que ela non podía ter sido invitada
pola súa condición de muller.
Pola súa banda, a secretaria de Estado de Educación, Anne
Milton, considerou “bastante extraordinario que no século
XXI aínda emerxan actuacións deste tipo; as mulleres
teñen dereito a sentirse seguras en calquera lugar no que
traballen”.
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As mulleres do 72 dan o
relevo na loita feminista

E

O histórico éxito da mobilización do 8
de marzo e da homenaxe no teatro Jofre
marcan o camiño para saír da invisibilidade

Este 8 de marzo as mulleres fixéronxe máis visibles ca nunca
nas rúas. A folga feminista e as mobilizacións desenvolvidas
chamaron a atención sobre unhas reivindicacións que se
poñen sobre a palestra cada ano por esta data pero que
adoitan quedar esquecidas o resto dos días. Ben é verdade
que cada vez hai máis denuncias sobre actitudes machistas
nos diferentes ámbitos da vida cotiá e que seguramente este
ambiente favorable ao cambio terá influído na convocatoria
da folga, pero aínda hai moito camiño por avanzar.
En Ferrol, convocáronse concentracións ao mediodía, cunha
destacadísima participación de mozas -e mozos tamén- na
do Sindicato de Estudantes, pero a grande mobilización
feminista celebrouse pola tarde, con saída desde o edificio
da Xunta. Miles de mulleres e homes participaron nesta
convocatoria para esixir igualdade real no acceso ao emprego,

na promoción dentro do mundo laboral, nos salarios, na
distribución dos coidados e das tarefas domésticas entre
outras moitas cousas e, por suposto, para demandar medidas
que conduzan á erradicación da violencia machista e dos
comportamentos sexistas tan fondamente arraigados aínda
na sociedade. A manifestación encheu as rúas desde a praza
de España ata Amboaxe converténdose nunha auténtica festa
reivindicativa que uniu mulleres de toda idade e condición.
O Concello, pola súa banda, adiantou a celebración do 8 de
marzo ao día 7 precisamente para facilitar a participación na
folga feminista. Por primeira vez, o premio que a institución
municipal entrega cada ano foi para un colectivo, o das

mulleres de marzo do 72, cuxo papel naqueles tráxicos
sucesos foi fundamental e, porén, descoñecido. O teatro
Jofre encheuse para homenaxear a estas mulleres cunha
primeira reivindicación, a da súa identidade. Porque foron
“coñecidas” como nais, mulleres, fillas de... e só agora quedarán
para a historia os seus nomes e apelidos. Algunhas tiveron
unha militancia política activa, outras acolleron feridos na carga
policial na que morreron Amador e Daniel, axudaron a escapar
e a se esconder, distribuíron propaganda e contribuíron a
espallar convocatorias de mobilizacións, visitaron presos nos
cárceres e parte delas foron parar tamén a prisión.
O documental “¡Esto se cae!” -un emotivo traballo do
videógrafo Ángel García e a xornalista Marta Corral para
o Concello- recolle testemuñas persoais daquelas mulleres
do 72 nunha narración que no só ten espazo para as

bágoas, senón tamén para os risos. Así o destacou na
súa intervención o alcalde, Jorge Suárez, que fixo fincapé
na alegría de vivir que transmiten. Tamén a concelleira de
Igualdade, Saínza Ruiz, as describiu como “mulleres valentes,
alegres e combativas” e así quedou perfectamente reflectido
no vídeo proxectado no teatro Jofre, no que a profesora
Rosa Cal achegou o contexto histórico.
Desde unha mesa no edificio do Ateneo -antigo Xulgado
polo que pasaron moitas delas- ou nas súas propias casas,
estas mulleres fixeron rir aos asistentes cos seus recordos de
“Mela, la carbonera” encarándose aos “grises” e dicíndolles
que era “a prima de Urtain”, ou da esmorga coa que recibían
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á última en entrar na prisión mentres os carcereiros se
sorprendían cun “¡vaya amigas tiene usted!”.
Pero o dramatismo da historia é inevitable e ás protagonistas
da homenaxe aínda se lles revolvía algo por dentro ao
recordar como a Policía chegaba ás súas casas de madrugada
e levantaba os colchóns dos seus bebés buscando non se
sabe que. Ou como o pai de Ánxela Loureiro ía “enchufado”
a Daniel nunha ambulancia doándolle un sangue que
acabou por non lle poder devolver a vida. E sobre todo
como Fina Varela tivo que ir a prisión dicirlle ao seu home,
Manuel Amor, que o seu por entón fillo único, un neno,
estaba morto e enterrado. Non o deixaran saír para “evitar
conflitos”. Foi precisamente Fina Varela quen recibiu a
medalla do 8 de marzo en representación de todas as
mulleres de marzo do 72. Na súa intervención lembrou
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como “soubemos estar en pé diante da adversidade,
diante da porta de Bazán desde o día 9, o día 10 na
manifestación da mañá e nas mobilizacións posteriores,
atendendo aos feridos, ocultando presos fuxidos,
dándolles protección, comida e, sobre todo, calor humana
e comprensión, tan necesarios naqueles tempos”. A
medalla recolle, dixo, “todas as vosas bágoas ver tidas en
silencio” para finalizar pedindo ao público “que sexades os
gardas das nosas voces, para que a nosa historia se poida
escribir cunha tinta que non sexa invisible”.
O teatro púxose en pé para recibir o agasallo que as
mulleres fixeron ao publico: a canción “Venceremos nós”,
que interpretaron collidas das mans nun dos momentos máis
emotivos dun acto que de seguro quedará para a memoria
da cidade e que rematou cun concerto de SES.

Elas fixeron historia
Fina Varela Fontán, Sari Alabau Albors, Fina Piñón Seoane, Encarna Puentes García, Maruja Fernández Pérez, Divina García Ferreño, Marisol Novás Lorenzo,
Fina Freijomil Rodríguez, Manola López García, Ánxela Loureiro Fernández, Teresa Mandía Castro, Maruja Pérez Casal, Pilar Graña Murguía, Toñita Rey
Mosquera, Ubalda Estévez Alvariño, Fina López Ferreiro, Rosa Suárez Vidal, Manolita Paredes Pérez, María Loureiro Fernández, Mª del Carmen García Basani,
Mª del Carmen Hermida Cobo, Pilar Otero Rey, Libertad Barcia Vidal, Ana Mª García Jiménez, Mª Cristina García Jiménez, María García Deibe, Ana Luz Lamas
López, Carmela López Barcia, Carmela Amor Deus, Concepción García Muro, Cristina Almeida Castro.

E as que xa non están
Ángeles Fernández Dopico, Manuela Valcárcel Luaces “Mela”, Lucía Aneiros Rodríguez “Lucita”, Carmela Pérez Rodríguez, Maruja Lista, Ana Mª Jiménez
Fernández, Josefa E. Fernández Dopìco “Pepita”, Mari Miraz Fernández, Jesusa Sanjurjo Pazos “Susa”, Mª del Carmen García López “Kika”, Hortensia Landeira.
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Un espazo aberto a
todas as mulleres
No CIM de Ferrol ofrécense, entre outros
servizos, asesoría xurídica e psicolóxica para
calquera situación, non só violencia de xénero

O

O Centro de Información á Muller é un recurso que a
miúdo se asocia ás vítimas da violencia de xénero pero
que ten moitos outros cometidos ademais destes casos,
que certamente ocupan boa parte da actividade que se
desenvolve no edificio da rúa Lugo. Trátase dun espazo
para atender a todas as mulleres e as problemáticas que lles
afectan, cun carácter universal, xa que non ten un ámbito
xeográfico limitado e, de feito, as usuarias proceden de
diferentes puntos da provincia. Oitenta e unha das 255 que
recorreron a el o pasado ano eran de fóra da cidade.

preocupante a de menores de 25 anos e incluso hai casos
de mozas que non chegan a 15 e xa sofren a violencia da
súa parella. E tamén hai cada vez máis mulleres maiores de
65 anos (18 no 2017) que teñen este mismo problema e,
ao contrario do que sucedía hai uns anos, buscan vías de
solución.

A directora do CIM é Dolores Cervera, que destaca que
aínda que a violencia de xénero segue a ser o principal
motivo de consulta, hai moitos outros: problemas cos
fillos, acoso laboral, demandas de orientación na busca de
emprego, información xeral de recursos, etc.

O centro ten vocación universal e presta
servizo a usuarias de diferentes puntos da
provincia: das 255 atendidas o ano pasado
81 eran de fóra da cidade
O que vai atopar calquera muller que se achegue ao CIM
é axuda, directamente ou derivándoa aos recursos máis
axeitados segundo o problema de que se trate. O Centro de
Información á Muller ten acordos de colaboración institucional
e, nos casos de violencia de xénero, é un piar importantísimo
dentro dunha intervención que ten que ser -destaca a súa
directora- multiprofesional e multidisciplinar. Hai mulleres que
se achegan derivadas da Unidade de Protección de Vítimas
da Policía Nacional -sobre todo cando hai unha orde de
afastamento- ou do 016, pero tamén as hai que van ao CIM co
seu problema por iniciativa propia -cada vez é un recurso máis
coñecido- e ás que hai que asesorar. Dolores Cervera xoga
aquí un importante papel, porque ademais de dirixir o centro
ocúpase da atención psicolóxica ás vítimas. A súa experiencia
demostra que cando chegan a dar este paso xa levan moito
ás costas, por iso en moitos casos detéctanse situacións de
risco ou extrema vulnerabilidade que levan a derivalas á Casa
de Acollida ou ao Padroado Concepción Arenal. A denuncia
sempre é unha recomendación, nunca unha imposición,
porque ten que ser a propia afectada a que tome a decisión.
A franxa de idade que máis acode ao CIM é a comprendida
entre os 25 e os 54 anos, pero está a aumentar de xeito

A inmensa maioría das mulleres que acoden
á consulta non coñecen os seus dereitos,
por iso á asesora xurídica moléstalle que se
fale de intereses económicos nas denuncias
As vítimas de violencia de xénero necesitan normalmente
axuda psicolóxica e no CIM a obteñen de igual maneira que
se acudisen a un profesional externo. Ademais, Dolores
Cervera elabora informes que se toman como base nos
xuízos. Tamén hai grupos de terapia nos que as mulleres
expoñen os seus casos diante de persoas cun problema
similar, algo que sempre axuda. Precisamente destes grupos
de terapia saiu a asociación Alvixe (Asociación de Loita
contra a Violencia de Xénero) e tamén as Conversas, nas
que ademais de atención psicolóxica ofrécese formación en
igualdade e trabállanse diferentes temas co obxectivo de
empoderar ás participantes.
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Da asesoría xurídica, outra pata importante do CIM, ocúpase
Sandra Suárez. Como Dolores Cervera, di que a violencia
de xénero é o tema máis recorrente no seu traballo, pero
que este consiste en asesorar desde o punto de vista
legal noutras materias como prestacións, denegacións da
Risga, problemas relacionados co ámbito laboral, como
despedimentos ou malas condicións de traballo, e mesmo
busca de emprego.
Nos casos de violencia doméstica -e non só de xénero
porque tamén hai casos de pais ou nais, irmáns, etc.- a
maior parte das veces as mulleres son remisas a denunciar
e, como apunta Sandra Suárez, hai que explicarlles como
é a tramitación pero tamén o que trae consigo a denuncia.
Porque en ocasións as expectativas pódense ver defraudadas,
por exemplo cando non se consegue a orde de afastamento
solicitada. Só unha de cada tres acaba por dar o paso de
acudir a Comisaría ou ao Xulgado. Se o fai, Sandra Suárez
acompáñaa para que non se sinta tan soa ou perdida nun
escenario descoñecido e nunha situación tan complicada. E
tamén pon en contacto ás mulleres co servizo de orientación
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O traballo de prevención e tamén moi importante, e
desde o CIM organizáronse o pasado ano programas en
colaboración cos centros escolares para concienciar sobre a
violencia de xénero e traballar cos adolescentes na procura
da erradicación do problema. O obxectivo é seguir nesa liña
e entre os obradoiros previstos para este ano na Casa da
Muller está un proxecto específico dirixido á educación na
igualdade de oportunidades e na prevención da violencia en
todas as etapas educativas.
A parte administrativa do traballo recae na xefa do
Negociado da Concellería de Igualdade, Victoria Lamigueiro
Pita que dá forma aos expedientes nos que se basean os
proxectos, actividades e traballo que se desenvolve no
Centro de Información e na Casa da Muller. Xunto con
David Monteagudo, ocúpase das inscricións nos diferentes
obradoiros e despois elabora unha base de datos para lles
pasar ás empresas que se ocupan de impartilos.
A xestión do presuposto, distribuíndo as diferentes partidas de
forma que haxa recursos ao longo de todo o ano, é outra das
tarefas que acomete Victoria Lamigueiro, xunto co seguimento
dos convenios nominativos co Padroado Concepción Arenal
(21.500 euros) e a Asociación de Loita contra os Malos Tratos
(Almat), por importe de 6.500 euros. Nestes casos o seu
traballo consiste en comprobar a documentación dos gastos
para xustificar estas subvencións.
Por outra banda ocúpase da elaboración de pregos de
condicións, entre eles o dos campamentos de conciliación
Peque Educa, que se desenvolven en Semana Santa, verán e
Nadal.

xurídica do Colexio de Avogados para que as axuden en
situacións de separación, divorcio ou medidas paternofiliais.
Sandra Suárez di que a frase que máis escoita no seu
despacho do CIM e “que dereitos teño?”, porque a maioría
non o sabe. Por iso lle molesta tanto que en determinados
foros se insista en que moitas denuncias teñen detrás
intereses económicos. Ela ofrécelles información sobre
pensións compensatorias se non traballan ou sobre as
axudas ás que teñen dereito. Na súa opinión, a pesar de
que sempre hai carencias, nos últimos tempos melloraron
os recursos asistenciais, económicos ou de asesoramento
profesional, pero engade que o ano de prestación que se
lles otorga ás vítimas de violencia de xénero non é suficiente
e debería acompañarse, ademais, de medidas efectivas de
incorporación laboral non só polo aspecto económico senón
tamén pola independencia e autoestima que supón.

A xefa do Negociado da Concellería de Igualdade destaca
a boa resposta das mulleres as actividades que se celebran
ao longo de todo o ano no edificio da rúa Lugo e puntualiza
que non se trata só de acudir aos cursos, senón que o
obxectivo que se persegue é moito máis amplo: crear
un espazo para compartir. A finalidade é que todas as
participantes se involucren despois en actos que son de
especial relevancia como os organizados con motivo do
8 de marzo -Día da Muller- ou o 25 de novembro -Día
contra a Violencia de Xénero- para manter unha rede de
colaboración.

Parte do traballo faise en colaboración
con outras administracións e institucións
O número 56 da rúa Lugo é un edificio de referencia para as mulleres.
Nel atópanse as sedes da Casa da Muller e do Centro de Información á
Muller, onde se atende en horario 09.00 a 14.00 horas, aínda que para
as consultas de asesoría xurídica ou psicolóxica é recomendable pedir
cita. O CIM ten acordos de colaboración con outras institucións e tanto
os alumnos da Universidade de Barcelona como os da Facultade de
Psicoloxía de Santiago poden facer prácticas no centro ferrolán. Este
participa tamén en proxectos da Deputación ou a Xunta relacionados co
seu ámbito de actuación que, por outra banda, ampliouse hai algo máis
dun ano ao colectivo LGTB, entre o que xa empeza a haber usuarios/as.
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Ana López-Suevos: “Non estou de
acordo coa prisión permanente
revisable, creo na reinserción”
Ana López-Suevos Fraguela é a actual titular do Xulgado de Instrución número1 de Santiago. Ferrolá de
nacemento, polas súas mans pasaron casos tan mediáticos como as denuncias por prevaricación contra concelleiros
do goberno do PP en Santiago ou a presentada por unha presunta retención de mulleres indias nun convento
de clausura tamén na capital galega. López-Suevos emprega o galego de forma natural, como ela mesma apunta,
polo que tamén o fai no seu labor de xuíza. Así, recibiu premios pola súa contribución a espallar o idioma pero
tamén algún desgusto que, afortunadamente, non chegou a maiores. Da cidade na que naceu e á que voltou tódalas
vacacións durante 20 anos garda moi bos recordos. “Eu coñecín o Ferrol potente economicamente, coa rúa Real
toda chea de comercios, o Ferrol que era antes, e hai que darlle pulo porque é unha pena, a min encantábame”, di
agora que só o visita moi ocasionalmente. Nesta entrevista fala de moitos temas actuales e polémicos, como a prisión
permanente revisable ou o alarmante aumento de delitos contra as mulleres, e tamén da súa militancia feminista.

X

Xuíza, muller, nova, galegofalante… Un bo caldo de cultivo para
quen se deixe guiar polos prexuízos. Hai que loitar moito contra
eles? Con cal é máis difícil rachar?
Claramente co relacionado co uso do galego, porque
é algo que segue sendo bastante excepcional. Ás veces
prodúcense conflitos desagradables, con avogados que eu
non sei que son de fóra e en ocasións reaccionan de xeito
bastante maleducado, esixíndome que fale castelán. Asocian
de forma inmediata que, como traballo en galego, non só
son de determinada liña política senón que vou traballar
conforme a esa liña política, o que é moito peor. Como
identificando que todos os que traballan en castelán son
neutrales e independentes e todos que usamos o galego
pasamos a ser vendidos a un determinado partido e, sobre
todo, contrarios a outro determinado partido.
Co tema de ser muller... creo que non nos tratan igual.
Nos Xulgados soportamos bastantes faltas de respecto, aínda
que pareza mentira. Hai situacións nas
que se dirixen a ti dunha forma que
non llo fan a un compañeiro, estou
segura. Aínda así o que peor levo é o
tema da lingua; agora hai máis xente
que utiliza o galego, pero segue sendo
pouca, e ademais non temos sistema
informático en galego, somos a única
comunidade que non ten normalizado
isto. Un sistema informático bilingüe,
esa é a principal eiva.
Como se leva estar no punto de mira
dos medios de comunicación cando
os casos nos que traballa teñen unha
compoñente política -como os que
afectaron aos concelleiros do goberno
de Santiago- ou son de especial interese
humano, como o das mulleres indias das
que se denunciou que estaban retidas
nun convento de clausura? É difícil
abstraerse do barullo mediático?

Estar no punto de mira porque te critican e porque te
cualifican como dunha determinada opción política..., a min
iso resúltame moi desagradable. Síntome ás veces un pouco
desamparada, non temos a opción de contestar e están
opinando sen saber no que estás traballando. No outro caso,
o das monxas, que foi o que máis me impactou na miña vida
profesional, podía entender que saíra nos medios porque
era de moitísima relevancia pública, e tampouco era que se
estivese falando de min, non se estaba cuestionando a miña
actuación. Estivo ben que polo menos se visualizase.
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Ao longo da súa carreira ten recibido premios pola súa aposta
polo uso do galego (o “Manuel Beiras” do Concello de Santiago
e a Cámara de Comercio), pola súa traxectoria (Medalla de
Ouro do Colexio de Avogados) e tamén foi recoñecida coa
Medalla Blanca ao Mérito Policial, entre outros. Que significan
para vostede estas distincións?
Eses recoñecementos que me fan polo uso da lingua...
estou agradecida, pero preferiría que todo estivese máis
normalizado, e se teño que levar unha distinción que sexa
polo meu traballo. A Medalla ao Mérito Policial fíxome
moita ilusión porque creo que tamén había bastantes
prexuízos respecto de min. Houbo un proceso no que os
corpos e forzas de seguridade e máis eu nos coñecimos, e
coñeceron tamén e a miña forma de traballar, que eu son
respectuosa, que non teño nada en contra deles. Partimos
de prexuízos e o que a min me emocionou desa distinción
é que foi o momento no que eses prexuízos se superaron e
puidemos traballar con naturalidade. A medalla do Colexio
de Avogados sorprendeume moitísimo, non a esperaba, e
tamén lles estou moi agradecida.
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Son moitas as mulleres que estudan Dereito (máis ca homes),
pero hai máis xuíces que xuízas e en órganos como o Tribunal
Supremo ou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia seguen a
ser minoría. É optimista con respecto ao futuro neste terreo?
Os pasos van lentos. Cado recollín a Medalla do Colexio
de Avogados dixen que na xudicatura tamén había teito
de cristal, claramente. Por un lado as mulleres temos esa
inseguridade patolóxica e pouca autoestima que nos leva
a non presentarnos para os postos, logo seguramente
dedicamos moito máis tempo ao coidado familiar.
Reprodúcese, desgrazadamente, o mesmo esquema que en
todos os demais traballos. Pero para eses cargos hai criterios
de selección que poden ser de xénero pero tamén doutro
tipo, non se trata de se entran só homes, aí hai un filtrado.
Como xuíza e como muller, como vive o alarmante número de
delitos contra a muller, os asasinatos machistas e mesmo que
estas condutas non parezan desaparecer nos máis novos? Que
pensa que falla na sociedade para que non se vexan melloras?
É moi difícil. O primeiro é visualizalas, hai que facer
moitas xornadas de sensibilización, de formación, e logo
está o control dos temas nos medios de comunicación. Hai
contidos tan sexistas e que reproducen uns esquemas que
deberían estar tan superados, de muller obxecto, que a min
me poñen os pelos de punta. Fan moitísimo dano á causa
feminista e á posibilidade de erradicar a violencia de xénero,
porque deostan á muller, nos poñen nun papel pasivo, seguen
utilizando ese ideal do amor romántico, que fai tanto dano,
que crea tantas inseguridades e cargas emocionais nas
mulleres. Hai que falar moito do tema da liberdade sexual, de
que somos libres. Todo pasa pola educación e eu estou por
visibilizar o problema, facer campañas... Paréceme estupenda
a folga do 8 de marzo, o “Me too”, todo o que se fale dos
problemas que temos as mulleres a min paréceme ben.
O feminismo é un termo que hai que recuperar. Hai
uns anos parece que non podías dicir que eres feminista. Eu
empecei un curso que din (a xornada operativa sobre delitos
sexuais organizada polo Sindicato Unificado de Policía)
dicíndolles: “pola miña pública filiación feminista estou aquí
sentada”. A partir de aí ao mellor podemos cambiar algo.
Xogos con violencia sexual nos medios de comunicación,
contidos pornográficos absolutamente machistas… hai
tantísimas cousas que habería que cambiar! Porque non é só a
vía penal, que é a última, e cando chegan aí é porque fracasou
todo o demás. Cando ti actúas é para condenar por un delito
que xa se cometeu, pero entón xa houbo a situación de
maltrato, xa houbo un fracaso social. É fundamental o control
de contidos, que está na lei de violencia de xénero. É que da lei
de violencia de xénero practicamente o único que se aplica é a
parte penal, pero hai outros aspectos que eu non vexo que se
cumpran.
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Cal é a súa opinión sobre a prisión permanente revisable?
Nunca se debe utilizar a dor das vítimas. As vítimas,
directas ou indirectas, hai que respectalas sempre, totalmente,

9
e elas que manifesten a súa dor, pero os xuristas e os
políticos temos que actuar doutra forma. Non se pode ser
oportunista e estes debates son moi serios, non se poden
facer á calor dun determinado caso. Estas cousas hai que
estudalas en frío, con moitísima serenidade. Un Código Penal
ten unha trascendencia tremenda, é un dos reflexos máis
claros de se unha sociedade é democrática ou non, e de se
axusta ao estado de dereito ou non. Eu non estou conforme
coa prisión permanente revisable, que pode equivaler a
unha cadea perpetua, porque creo na reinserción. Fracasa
a reinserción? Si, pero tamén haberá que mirar por que,
que centros penitenciarios temos, como están dotados, que
programas hai para atender aos delincuentes, etc. Haberá
que facer un debate máis profundo, máis intenso, non é só
aumentar as penas, hai que ver por que se fracasa. Podemos
seguir subindo anos as prisións, subir cada vez máis as penas,
pero eu creo máis na reinserción.

E se un Código Penal
reflicte se unha sociedade é democrática ou non,
que di de nós o noso?
Hai algunhas reformas, sobre todo nos delitos de
opinión, que son bastante cuestionables e deberiamos
reflexionar sobre se iso nos quita ou nos pon democracia.
Este tipo de delitos son moi demostrativos da calidade
democrática dun estado, na miña opinión. Hai que ter moito
coidado con iso, onde está o límite entre a liberdade de
opinión, a liberdade de información, os delitos de opinión,
os delitos de odio… Por outra banda, o Código Penal é un
código moi duro nos delitos da propiedade e, por exemplo,
non tanto nos delitos de corrupción. A prevaricación só ten
unha pena de inhabilitación, non ten nin multa nin prisión. O
furto si, por exemplo. Un roubo no que forzan un armario
ten unha pena de cárcere, pero, home, entón como unha
prevaricación pode non ter nin multa nin prisión? Ese tipo de
previsión de penas reflicte un pouco o que estamos facendo
e o que estamos xenerando na sociedade.
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Mulleres ergueitas
contra a fame
Cúmprense cen anos da Revolta das
Pedradas, que prendeu nas traballadoras
da fábrica de tecidos de Xuvia
da fábrica de téxtiles de Xuvia toman a batuta. O seu infrutuoso
intento de se reuniren cos alcaldes da zona lévanas a protestar
diante dos comercios tirando pedras. Dúas delas, Josefa Naval
Lucas e Rosa Tenreiro Ameijeiras -publica Olaia Ledo en Praza
Pública-, son as primeiras feridas de bala nunha revolta que se
estende a Ferrol, Serantes, Pontedeume e outras localidades e
que leva as autoridades a declarar o Estado de Guerra.

N

No mes de marzo de 1918 a comarca pasaba fame. O que
os medios de comunicación chamaban eufemisticamente
“conflito de subsistencias” era, en realidade, a orixe dunha
revolta derivada da falta de trigo e outras materias primas.
O estado vendíalles aos países inmersos na Guerra Mundial
desabastecendo o seu propio mercado e na zona proliferaron
os “acaparadores” e ínflaronse os prezos, coa conseguinte
desesperación popular.
Cando o gobernador da Coruña prohíbe que se envíe trigo a
Ferrolterra na primeira semana daquel fatídico mes, as mulleres

Créanse comisións de mulleres, asáltanse trens para confiscar
a súa mercadoría e o día 10 de marzo -data infausta en Ferrolorganízase na cidade unha gran manifestación dispersada a
tiros e na que morren un neno de doce anos e un traballador
do Arsenal.Tres mil obreiros participaron no mitin previo ao
enterro do operario, pero aínda ía haber máis mortos. O 13
do mesmo mes celebrábase feira en Sedes. A comarca protesta
diante da casa do alcalde e unha vez máis volven os disparos,
desta vez con sete persoas mortas e incontables feridas.
Os obreiros parten de novo en manifestación desde Ferrol
ao día seguinte para levar unha coroa a Sedes en homenaxe
ás vítimas, e seguen as mobilizacións, aínda que as noticias son
censuradas e pouco sabemos das subseguintes detencións e
xuízos, a maior parte de mulleres. Aínda así, conseguiuse que
dimitiran os alcaldes de Ferrol e Narón e o xefe da garda
municipal e tamén o obxectivo da revolta: a baixada de prezos.

Non perdas...
O 6 de febreiro cumpríronse
cen anos do dereito ao voto
das mulleres no Reino Unido. As
sufraxistas británicas foron das
máis combativas, loitando ata
perder incluso a súa vida como
Emily Walding Davison, que
faleceu atropelada por un cabalo
do rei George V. O colorista profesional Tom Marshall
quixo tributarlles a súa homenaxe coloreando algunhas
fotografías da época (na imaxe a detención de Emmeline
Pankhurst). E para completar a recomendación, a
película “Sufragistas”, de Sarah Gavron.

O Instituto Vasco da
Muller (Emakunde) ten
entre as súas ferramentas
para concienciar na
igualdade un videoxogo
para idades comprendidas entre os 14 e os 18 anos cuxo
obxectivo é previr a violencia machista. O proxecto foi
creado por Gema Climent, unha das nove finalistas
do Premio Muller Innovadora da Comisión Europea en
2017, neuropsicóloga e pioneira no uso da realidade
virtual para mellorar os mecanismos de evaluación
do comportamento. O videoxogo ponnos fronte a
situacións cotiás de sexismo, homofobia ou violencia.
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As achegas das mulleres á ciencia,
eixe dunhas microcharlas da
Universidade da Coruña

Chelo Loureiro segue cos seus
éxitos como produtora e contribúe á
visibilidade da muller nos Goya

A Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC organizou
polo Día Internacional das Mulleres e as Nenas na
Ciencia unhas microcharlas orientadas a poñer en valor
a vida e traballo de mulleres que realizaron achegas
destacadas á ciencia e á tecnoloxía, como a matemática
María Wonenburguer; Florence Nightingale, precursora
da enfermería moderna e a arquitecta moderna, e a
arquitecta Milagros Rey Hombre.

A curta de animación “The Neverending Wall”, da
produtora Abano, da ferrolá Chelo Loureiro, fíxose co
premio Mestre Mateo na súa última edición. Ademais,
este traballo, xunto con “Decorado” , figura no catálogo
Shorts from Spain, que selecciona as mellores curtas
do ano. Na última entrega dos Goya, Chelo Loureiro
contribuiu tamén, como delegada de CIMA, a encher a
gala de abanos vermellos co lema “Más mujeres”.

Volven por Semana Santa e verán
os campamentos municipais Peque
Educa en Igualdade
O Concello de Ferrol organiza unha vez máis en
Semana Santa, e tamén de cara ao próximo verán, os
campamentos Peque Educa en Igualdade, destinados
a conciliar a vida familiar e laboral durante estas datas
vacacionais. Como en ocasións anteriores, os nenos e
nenas participantes desenvolverán diferentes actividades
lúdicas cun transfondo educativo que partirán da premisa
de fomentar a igualdade e derrubar estereotipos de
xénero.

Debate sobre diversidade sexual
durante a presentación do terceiro
número da revista Machina
A presentación do número tres da revista Machina na
Casa da Muller foi aproveitada para organizar un debate
de alumnos de terceiro curso da ESO do colexio La Salle
sobre diversidade sexual, unha iniciativa que contou coa
participación de Patricia Freire, traballadora social da
Asociación pola Liberdade Afectivo e Sexual. A situación
do colectivo LGTBI e as reaccións que se dan entre os
propios mozos e mozas diante de persoas con estas
orientacións sexuais foron os eixes do debate.

O Triatlón Ferrol reclama
os mesmos premios para as
mulleres que para os homes nas
competicións deportivas

Nos últimos tempos foron noticia moitas competicións deportivas por
outorgar ás mulleres premios inferiores aos homes. O Triatlón Ferrol pediu nun
comunicado “o mesmo recoñecemento para as nosas deportistas que para os
seus compañeiros” en relación cun Duatlón en Ribadumia que establecía máis
premios para os homes e con maior dotación, e que finalmente foi suspendido.

A
BANDA
DA
LOBA A música que vén
para deixar pegada

D

icir algo que para nós sexa importante, que deixe
pegada na persoa que nos escoita e non cantar
letras exentas de significado”. Este é o punto
de partida de “A Banda da Loba”, un grupo de
música “con m de muller”, como elas mesmas o
definen, que está a ser toda unha revelación. Xiana
Lastra (a achega ferrolá e voz); Estela Rodríguez (violín);
Andrea Porto (guitarra e baixo); Inés Mirás (guitarra e
teclado) e Marcela Porto (percusión) son as súas integrantes,
cinco mozas “que entendemos a música do mesmo xeito,
compartimos expectativas, maneiras de ver e entender o
mundo e, ademais, temos unha boísima relación tanto dentro
como fóra do escenario”, resume Xiana.
Nestas datas andan a presentar por toda a xeografía galega o
seu primeiro disco, “Bailando as rúas”, un compendio de temas
de diferentes estilos musicais, con letras de poetas galegos
-uns clásicos (Celso Emilio, Rosalía, Manuel Marías) e outros
contemporáneos (Rosalía Fernández Rial ou Celia Parra)- e
tamén composicións propias. Nelas falan “de alegrías, de penas,
de reflexións existenciais ou de enfados co mundo”. O seu
gusto pola música non ten barreiras e de aí que prefiran estar
“en terra de ninguén” estilisticamente falando e ser honestas
coas súas composicións “tan diferentes unhas das outras que
cremos que, de querer encorsetalas dentro dun estilo máis
definido, perderían verdade”. Por iso no seu disco atopamos
folk, por suposto, pero tamén rock, pop, jazz, swing...
“Bailando as rúas” conta coa colaboración das pandereteiras
de Tanxugueiras e de Guadi Galego, dous dos seus referentes
no actual panorama musical galego e un luxo para amadriñar
a estrea da banda. De Tanxugueiras din que son un sopro
de aire fresco dentro da música tradicional galega, cunhas
voces espectaculares e mesmo unha estética un punto
revolucionaria. De Guadi que “é unha muller moi valente,
que crea e compón dende o corazón co estilo que a ela lle
apetece e co que se sinte cómoda; e vai e fai uns temazos que

se acaban convertendo nas bandas sonoras das nosas vidas!”.
Da admiración que lles profesan ás unhas e á outra non cabe
ningunha dúbida.
A acollida das súas actuacións está a ser excelente e elas,
loxicamente, móstranse encantadas. “Estamos tendo moito
público en todos os concertos e a súa reacción está sendo moi
favorable, agarimosa e ilusionante”, di Xiana, que anuncia visita a
Ferrol o vindeiro 25 de maio nun escenario excepcional: o Jofre.
Non é a primeira vez que pisarán o teatro, onde xa actuaron
hai un ano dentro dunha homenaxe a Agustín Fernández Paz.
Porén, o concerto que tiñan previsto dar a finais de xaneiro
na capela do Torrente Ballester tivo que se suspender por
enfermidade dunha das integrantes, pero nesta nova data
“prometemos que será xenial: como recompensa ao público
de Ferrol imos facer un concerto moi especial, con varias
sorpresas”. Entre elas desvelamos xa a presenza no escenario
de Tanxugueiras e das poetas Rosalía Fernández Rial e Celia
Parra.
E para “A Banda da Loba”, como de machista é o mundo
da música? Xiana Lastra opina que é como calquera outro
eido da sociedade. “A maior parte das veces son actuacións
incluso inconscientes, aceptacións de normas e clixés cos que
medramos e nos educamos, son comportamentos que hai que
ir superando pouco a pouco; é necesario”, sentenza. Resulta
obvio que unhas mulleres que escolleron como nome o da
máis famosa bandoleira galega, Pepa a Loba, poden contribuír, e
moito, nesta loita.
Xiana Lastra compaxina a súa faceta musical con outro
proxecto, Seispés Producións Creativas, no que -xunto a Elena
Mareque- desenvolve traballos audiovisuais, de comunicación e
deseño gráfico, pero tamén ten un selo discográfico propio e ocúpase
da produción e promoción musical de artistas, entre eles -non podía ser
doutro xeito- “A Banda da Loba”.

Concellería de Muller
e Igualdade

