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“As Matemáticas
axúdannos a ser libres”
A investigadora Consuelo Martínez sostén que a
sociedade segue a esixir máis ás mulleres
Axudas a proxectos
de igualdade

Colaboración coas
entidades da muller

Coñecendo a
endometriose

O Concello establece catro liñas
de axuda cun importe de 10.000
euros por cada programa

Os proxectos de Almat e o
Padroado Concepción Arenal
recibiron senllas subvencións

A delegación ferrolá de
QuerENDO traballa para loitar
contra esta enfermidade
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Saúda

Endometriose: rachar co silencio

N

este novo número de Machina
damos voz a unha enfermidade
silenciada. Falamos da endometriose
coa responsable en Ferrol da asociación
QuerENDO, unha entidade con pouco tempo
de vida que loita por se facer oír diante das
administracións.
A endometriose, o crecemento de tecido
interno da matriz fóra do útero, é unha
enfermidade de mulleres. Talvez por iso aínda
se descoñecen as causas, non hai tratamento
axeitado agás os paliativos e, ademais, a

investigación é case inexistente. A súa sintomatoloxía
identifícase a miúdo con padecementos que moitas cren que
teñen que sufrir polo simple feito de ser muller, como a dor
intensa de regra ou ao practicar o sexo. O silencio que se
impón sobre estes temas, aínda tabús en moitas conversas e
mesmo nas consultas médicas, é o primeiro paso que hai que
dar para loitar contra unha enfermidade que afecta a unha
de cada dez mulleres en idade fértil.
QuerENDO reivindica más información e protocolos
médicos adecuados, ademais de investigación. Machina
súmase a estas demandas e anima a quen pense que poida
padecer endometriose a se dirixir a esta entidade.

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)

• 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

• QuerENDO. Mulleres con endometriose
Tel. 630 941 270
mulleresconendometriose@gmail.com

• Asociación de Mulleres de Santa Mariña
Amistade
Tel. 629 453 013
asociacionamistad@yahoo.es

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

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

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

Asociacións

• 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 Alvixe
Tel. 618 592 646
alvixeferrol@gmail.com
• Asociación Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios
Tel. 981 357 836

Edita: Concello de Ferrol

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

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

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

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

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

• 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

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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Subvencións para
proxectos de igualdade
e diversidade
O Concello concede axudas en catro liñas de actuacións
cun importe máximo de 10.000 euros para cada programa
A Concellería de Igualdade e Muller,
que dirixe Saínza Ruiz, conta
cunha liña de subvencións para
proxectos que promocionen a
igualdade e a diversidade, cun
importe máximo de 10.000
euros. No mes de agosto, as
asociacións de mulleres e
entidades sen ánimo de lucro
que teñen como obxecto
social a loita pola defensa
dos dereitos da muller e a
igualdade de oportunidades,
así como a defensa e promoción
da diversidade para facer efectiva a
devandita igualdade tiveron a posibilidade
de presentar as súas iniciativas.
O Concello establece catro liñas de participación: unha para a promoción de hábitos
de vida saudables, outra de accións de prevención da violencia de xénero, unha
terceira de fomento da igualdade de xénero, coeducacion e corresponsabilidade e,
por último, unha máis dedicada á formación e integración laboral dirixida a mulleres
en situación de vulnerabilidade.
En cada unha destas ramas inclúense diferentes tipos de programas: os relacionados
coa promoción do exercicio físico ou os hábitos alimenticios saudables no primeiro
caso; a promoción de actividades culturais ou de formación relacionados coa
prevención da violencia de xénero, no segundo; o apoio á lactación materna ou a
visibilización do papel das mulleres ferrolás na historia, no terceiro; e as actuacións
para fomentar a inserción laboral no cuarto, por exemplo.

Ángeles
Alvariño dálle
nome a un
novo premio
O Concello de Ferrol vén de crear
un novo premio de investigación
no ámbito universitario co que se
lle rende homenaxe a unha muller
nada en Ferrol e que desenvolveu
unha prestixiosa carreira científica,
concretamente
no
ámbito
da
oceanografía:
Ángeles
Alvariño.
Convocarase por vez primeira este
ano, cunha dotación de 10.000 euros,
e terá como finalidade recoñecer os
traballos de investigación no campo
das ciencias. Este premio súmase aos
outros catro do ámbito universitario, o
dedicado a Concepción Arenal e os de
González Llanos, Enxeñeiro Comerma
e Antonio Usero.

La Manada:
persoas non
gratas
A corporación ferrolá debaterá na súa
próxima sesión plenaria a declaración
dos membros de “La Manada” como
persoas non gratas. A decisión tómase
despois da polémica sentenza contra
estes homes e avoga por desenvolver
a perspectiva de xénero no sistema
xudicial.

MUNDO TOLO

A lactación materna, segundo eles
A escaseza de mulleres nos ámbitos de decisión e mesmo
de debate chega a ofrecer imaxes tan absurdas como
esta que deu a volta ao mundo. Nunha conferencia
organizada pola Secretaría de la Salud de México sobre a
lactación materna foron seis homes os que participaron
como relatores, sen que se contase con ningunha muller.
O esperpento tivo unha cousa positiva: facer moito máis
visible a evidente discriminación que sofren as mulleres
mesmo nas actividades organizadas polas máis altas

institucións. Sen saír de México, e na mesma data, o
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología celebraba outra
reunión con 11 homes e ningunha muller.
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A cidade presume de
que #ferrolentende
Éxito dos actos organizados polo Concello
con motivo do Día das Diversidades Sexuais

C

Co lema “Orgullo de Cidade” e o hashtag #ferrolentende,
a cidade celebrou un ano máis o pasado mes de xuño o
Día das Diversidades Sexuais. O 27 foi a data elixida para
os actos centrais de conmemoración, que consistiron na
colocación dunha bandeira coas cores do arco da vella e a
iluminación do Pazo Municipal, unha tertulia sobre a loita do
colectivo LGTBQI+ e a representación da premiada obra
da Panadaría Teatro “Elisa e Marcela”. Estas dúas últimas
actividades desenvolvéronse no teatro Jofre, unha circunstancia na que incidiu especialmente a concelleira de Igualdade,
Saínza Ruiz, ao destacar que “en épocas escuras o Jofre era
un teatro burgués, polo que é unha satisfacción que hoxe o
utilicemos para estas celebracións”.

Pola súa banda, Iago e Sarai contaron como xurdiu a idea de
crear un colectivo en Ferrol, partindo dunhas sete persoas
para chegar ata as case 200 que son na actualidade. No seu
horizonte de actuacións teñen previsto contar cun lugar
axeitado para se reunir, crear lazos de traballo e promover
a visibilización do colectivo a través da proxección de documentais e películas.

E se a tertulia do Jofre estivo concorrida, a representación
da historia do primeiro matrimonio homosexual de España
-o de Elisa e Marcela- a través da ollada cómica e musical da
compañía A Panadaría foi todo un éxito. O público respostou
coas súas gargalladas e aplausos a unha representación que
xa triunfou nos premios María Casares e que está enchendo
teatros en toda Galicia.

A charla-coloquio, que ateigou de público a terraza do
devandito edificio, contou coa participación de Patricia Freire
e Sara Romero, da asociación coruñesa Alas; Cristina Bajo,
formadora e asesora en Igualdade e Iago e Sarai, os dous
do colectivo LGTB Avante Ferrol, que se atopa en proceso
de constitución, ademais da concelleira. Neste encontro
houbo unha posta en común sobre as situacións ás que
seguen a se enfrontar moitas persoas en función da súa
orientación sexual ou pola súa identidade de xénero. En
72 países continúan a ser perseguidas e, sen ir máis lonxe,
no ano 2015 rexistráronse máis de 150 delitos de odio en
Madrid relacionados con estas cuestións. Desde o colectivo
Alas pediuse apoio para a proposición non de lei que se vai
levar ao Parlamento e incidiuse na necesidade de acabar cos
estereotipos de xénero. As responsables desta agrupación
insistiron en que a identidade e orientación sexual está detrás de moitos dos casos de bullying nos centros escolares e
en que a maioría das mulleres trans se dedica á prostitución
e case o 90% destas persoas non ten traballo. Alas traballa na
actualidade nun observatorio coruñés para a LGTBIfobia que
ten como obxectivo visibilizar as vítimas desta zona.

O Día das Diversidades Sexuais foi tamén o pretexto para
traer á Casa da Muller de Ferrol á autora do cómic lésbico “¿Hay alguien ahí?”. María Álvarez (Yupiyeyo) relatou o
“trauma” que lle supuxo na adolescencia descubrir que lle
gustaban as mulleres, sobre todo porque daquela non había
referentes homosexuais. Os inicios da súa etapa “fanzinera” e
o cómic sobre a súa vida que está triunfando entre os afeccionados á banda deseñada e que se pode ver en hayalguienahicomic.tumblr.com divertiron e fixeron reflexionar por
igual aos asistentes, moitos deles rapaces e rapazas novos.
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Achegas municipais para Almat e o
Padroado Concepción Arenal
Contribuirán aos gastos dun servizo telefónico 24 horas
para vítimas de violencia de xénero e dunha vivenda tutelada

A

A Asociación de Loita contra os Malos Tratos (Almat) e
o Padroado Concepción Arenal firmaron co Concello de
Ferrol senllos convenios de colaboración cuxo obxecto é
axudar economicamente a estas entidades a desenvolver o
seu importante labor.
No caso de Almat, a achega de 6.500 euros contribuirá ao
mantemento do servizo de atención 24 horas para as vítimas
de violencia de xénero. Este servizo aborda desde unha
perspectiva de xénero a resposta aos malos tratos, tendo
en conta os múltiples efectos tanto psicolóxicos como legais,
sociais, laborais, etc. que estas situacións levan aparelladas.
A axuda económica municipal financiará algúns gastos
de persoal, correntes e de mantemento ata mediados
de novembro. A concelleira de Igualdade e Muller, Saínza
Ruiz, destacou que os recursos públicos que se poñen
ao servizo das vítimas de violencia de xénero -centros
de información á muller, casas da acollida, asesoramento
xurídico, etc.- poden necesitar en determinados momentos
outros complementarios, como “un apoio 24 horas onde
ás veces as administracións públicas non chegamos”, e de
aí a importancia do traballo que desenvolven asociacións
como Almat. Fixo tamén un chamamento á colaboración
como voluntarias coa entidade e á creación dunha “rede de
mulleres activas” na cidade.

María del Carmen López, presidenta de Almat, incidiu pola
súa banda en que o teléfono 24 horas está dispoñible tanto
para pedir información como para calquera outro tema
que estea relacionado coa violencia de xénero, ao tempo
que destacou a boa relación coas técnicas do Concello, que
permite facer o traballo máis fácil nun clima de cooperación.
O convenio firmado co Padroado Concepción Arenal
ten un importe de 21.500 euros, destinados a colaborar
co programa de intervención con mulleres en dificultade
social e os seus fillos/as. A achega municipal destinarase
ao mantemento dunha vivenda tutelada que se pon a
disposición de mulleres -e os seus fillos/as- que se atopan
nunha situación de dificultade social, da comarca de Ferrol
pero tamén do resto de Galicia.
O traballo do padroado consiste en dotar a estas mulleres
de medios que lles permitan lograr unha autonomía persoal
e emprender un proceso de empoderamento progresivo
desde un punto de vista integral, tendo en conta aspectos
psicosociais, laborais, de menores, e legais, entre outros,
para acadar a súa inserción sociolaboral. Precisamente na
importancia de que o programa facilite “o tránsito a unha
vida autónoma” fixo fincapé a concelleira, porque é un lugar
ao que poden acceder as mulleres cando deixan recursos
municipais como a Casa de Acollida, que foi pioneira no
Estado e a primeira en ser xestionada integramente de forma
pública.
A presidenta do padroado, Beatriz Dorrio, destacou o
carácter innovador do seu programa, que permite que os
fillos e fillas de mulleres en situación de dificultade convivan
coas súas nais mentres son menores de idade.
O Padroado Concepción Arenal, que leva 112 anos en
Ferrol, agradeceulle ao Concello a súa colaboración.
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Consuelo Martínez López: “A
ciencia debería axudar a valorar
aos seres humanos polos logros
e non polo sexo”
Consuelo Martínez López (Ferrol, 1955) fixo das Matemáticas a súa profesión e da
investigación en estruturas alxebraicas (é catedrática de Álxebra na Universidade de
Oviedo) a súa paixón. É colaboradora de Efim Zelmanov -Medalla Fields de Matemáticas,
que adoita ser definida como o Nobel desta disciplina- e unha voz máis que autorizada
para falar do traballo investigador e do moito que esixe, especialmente ás mulleres,
pero tamén da cultura do esforzo, da importancia da súa disciplina e do seu papel na
construción da sociedade.

M

Medalla da Real Sociedad Matemática de España; III Premio Julio
Peláez a mulleres pioneiras da Física, a Química e as Matemáticas,
asturiana do mes de xuño do periódico La Nueva España (aínda que
desde Ferrol reivindiquemos a súa galeguidade)... Este ano encadea un
premio tras outro, dá moitas alegrías o traballo de investigación?
Sen dúbida dá moitas alegrías e tamén algúns desgustos. Por
iso tenche que gustar. Precísase unha aptitude básica, que como
en calquera outro campo, pódese educar e desenvolver. Pero é
necesario que che guste e goces facendo investigación. Noutro
caso, a actividade investigadora pode ser moi dura.

Pódese dicir que as Matemáticas están máis de moda ca nunca,
grazas á Intelixencia Artificial e a todo iso que se ten chamado a
Revolución 4.0. Cre que está cambiando realmente a consideración
cara a súa disciplina?
É verdade que as Matemáticas gozan dunha gran consideración
social, máis que en calquera momento anterior, e hai moitos
factores que teñen influído nisto. Dunha parte fíxose unha
grande tarefa de divulgación e achegamento das Matemáticas,
e a sociedade decatouse de que son realmente útiles, eu diría
incriblemente útiles. En particular todos os temas relacionados
coa seguridade, o tratamento de datos, Intelixencia Artificial, etc.
non só son importantes, senón vitais para a nosa sociedade. Non
creo que as Matemáticas sexan máis útiles agora que antes, pero
hai aplicacións actuáis moito máis atractivas para un público non
matemático.
Nalgunha ocasión dixo que a súa fascinación polas Matemáticas
baséase na racionalidade da súa estrutura e na lóxica que guía o seu
pensamento. Como de racional e lóxica ve a sociedade actual?
A sociedade actual, no noso contexto xeográfico, ten un
acceso inimaxinable á formación e á cultura. Pero este feito, en
principio moi bo, produce tamén un efecto de saturación. Non
sempre somos capaces de seleccionar e contrastar a información e
unha noticia falsa nas redes propágase como un proceso infeccioso,
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o que indica que a sociedade actual pode ser moi manipulable.
Por iso opino que a educación é unha peza esencial. E,
aínda que pareza sorprendente, a educación matemática
xoga un papel privilexiado. Axúdanos a ser máis racionais,
a buscar contradicións, a nos cuestionar as hipóteses ou as
consecuencias ás que chegan os informadores. En definitiva,
axúdannos a ser máis libres.
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esquezamos que o esforzo é necesario e os nenos poden
asumir perfectamente que se teñen que esforzar se se lles
explica e reciben a mesma mensaxe na casa e na escola. É
dicir, a mellora na educación en xeral (e nas Matemáticas
en particular) pasa por que todos os axentes implicados no
proceso, docentes, nenos e familia, se impliquen nel.

Noutras entrevistas contou que a abstracción inherente á
Álxebra nunca foi un problema para vostede; porén téñennos
“vendido” durante moito tempo que as Matemáticas, como o
axedrez e tantas outras cousas, son máis doadas para o cerebro
masculino…
Eu non creo en afirmacións xerais que marquen as
diferencias entre homes e mulleres, especialmente no que
se refire ao cerebro, pero a educación ten un papel moi
importante. A xogar ao axedrez apréndese, a capacidade de
abstracción desenvólvese. Ao longo dos séculos as mulleres
teñen recibido unha educación que priorizaba outros temas.
As nenas teñen que recibir claramente a mensaxe de que
están capacitadas para realizar calquera actividade inherente
ao ser humano. Custará un maior ou menor esforzo, en
función das súas capacidades, como lle pasa a calquera neno,
pero paréceme fundamental incidir na cultura do esforzo, que
a nosa sociedade está a perder. O éxito nunha tarefa non vai
depender de que se sexa neno ou nena, senón do esforzo que
se fai e o empeño en conseguir o que se desexa.
É machista o mundo da ciencia e a investigación? Esixe máis
das mulleres que dos homes?
Non penso que o mundo da ciencia e a investigación
sexa machista. A ciencia debería axudar e valorar a un ser
humano polos seus méritos e logros e non polo seu sexo.
Pero como en calquera outro ámbito, poden aparecer
comportamentos machistas. Tampouco creo que a Ciencia
lle esixa máis as mulleres que aos homes pero a sociedade
segue esixindo máis as mulleres e non esquezamos que a
sociedade a formamos homes e mulleres. Espérase que, á
marxe de que unha muller teña unha actividade profesional
dun tipo ou doutro, continúe respondendo aos roles
tradicionais. A ciencia e a investigación demandan unha gran
dedicación e iso fai que moitas mulleres, ou ben se vexan
obrigadas a elixir entre a súa familia e a súa vocación, ou ben
opten por limitar o tempo e esforzo que dedican á ciencia
para non renunciar á familia. A educación é esencial para
construír a sociedade futura, pero antes temos que aclarar
que sociedade queremos, con diálogo e sen imposicións, con
tolerancia e buscando os puntos de encontro.
As Matemáticas son a besta negra de moitos nenos e nenas. É
culpa do profesorado ou se necesita un talento especial para
aprecialas?
É unha pregunta complexa para a que non teño unha
resposta fácil. Temos que partir de que as Matemáticas non
son fáciles e aos nenos en xeral cústanlle un esforzo que
non sempre están dispostos a facer. Ademais, pensemos
que non sempre as Matemáticas son impartidas por xente
que as ama. É difícil que os nenos as amen e se divirtan con
elas se non llas ensina alguén que as sinta así, pero creo que
temos avanzado tamén neste tema. E como sempre, non

Vostede naceu en Ferrol. Cal é a súa relación coa cidade? Visítaa
a miúdo?
A miña familia materna é galega. A miña avoa vivía en
Ferrol, na rúa Galiano, durante a miña infancia, por iso os
catro irmáns nacimos en Ferrol, porque a nosa nai ía dar a
luz á casa da súa nai. Pero criámonos en León, na cidade do
meu pai e onde exercía a súa actividade de mestre. Ata que
morreu a miña avoa íamos todos os veráns a pasalos con
ela a Ferrol, así que está ligado aos veráns da miña infancia.
E unha das miñas irmás vive, desde que casou, na cidade. Aí
teñen desempeñado a súa actividade profesional (o meu
cuñado, Juan Vilar, foi capitán do Racing de Ferrol) e naceu,
vive e traballa a miña sobriña. Por iso estou ao tanto do que
ocorre aí, aínda que nos últimos anos non visitei a cidade con
frecuencia. Viaxo moito por razóns profesionais e iso fai que
trate de minimizar as viaxes persoais, prefiro ser a anfitrioa.
Pero sigo con atención as noticias de Galicia e de Ferrol en
particular, que é especial para min.
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Ser muller non causa dor.
Pode ser endometriose
Esta enfermidade, que afecta a unha de cada dez mulleres en
idade fértil, segue sen ter protocolos de diagnóstico e tratamento
axeitados e necesita un intenso labor de investigación

U

Unha de cada dez mulleres en idade fértil padece
endometriose. Partindo deste dato, hai que concluír que no
concello de Ferrol contabilízanse preto de 1.200 que sofren
esta enfermidade, pero talvez o máis grave sexa que moitas
das afectadas están sen diagnosticar e, como unha gran
parte da poboación en xeral, descoñecen en que consiste.
A endometriose é o crecemento do tecido interno da matriz
fóra do útero. Pode afectar a diferentes órganos, desde os
ovarios ata o intestino, o estómago, o aparato urinario e ata
os pulmóns. Non hai unha cura, só tratamentos paliativos e
cirurxías para extirpar os quistes e adherencias que xenera,
e tampouco se coñecen as causas desta enfermidade, a
pesar de que é moi incapacitante e afecta a moitísimas
mulleres. Precisamente a esta última circunstancia, a que é
unha doenza feminina, atribúe a asociación QuerENDO -a
entidade de referencia en Galicia- a ignorancia que a rodea,
mesmo entre os profesionais da medicina, así como a falta de
investigación. O feito de que moitos dos síntomas que leva
asociados -dor coa regra, ao orinar ou defecar ou ao manter
relacións sexuais- continúan a ser temas tabú contribúen
tamén a que a endometriose sexa unha enfermidade
silenciada. De aí que QuerENDO estea a levar a cabo unha
campaña baixo o lema “Non é normal!” coa que se pretende
concienciar ás mulleres de que moitas das cousas que se nos
teñen dito, como que hai que aguantar a dor nos días da
menstruación ou ao practicar o coito, non son verdade.
A asociación QuerENDO naceu no ano 2015 para
achegar axuda física, psicolóxica, e educativa a todas as
mulleres afectadas de endometriose e as súas familias,
independentemente do grao ou estadio da súa doenza,
pero tamén para dar a coñecer a enfermidade -contribuíndo
así a un diagnóstico precoz- e, por suposto, para reclamar
atención sanitaria axeitada para as 60.000 galegas afectadas,
9.000 na súas formas máis severas.
En Ferrol, QuerENDO ten unha cara visible, a de Ana Belén
González Basanta. Chegada a Galicia no ano 2016 xa co
seu diagnóstico debaixo do brazo, implicouse activamente
coa entidade e traballa para que Ferrol e a súa comarca
saiban máis sobre a endometriose e para que medicamente
se responda a esta doenza como corresponde. Como as
integrantes da asociación noutros concellos, Ana Belén
González traballa para que as administracións deixen de ser

tan “herméticas” e abran as portas a QuerENDO. Froito de
este labor é o próximo debate dunha moción plenaria na
que se pide aos grupos políticos que sexan interlocutores
da agrupación diante das institucións, apoien as campañas
de divulgación e reclamen tamén unha auténtica unidade
multidisciplinar en Galicia que conte con médicos de todas as
especialidades, radiólogos, fisioterapeutas e psicólogos para
abordar a enfermidade desde un punto de vista axeitado.
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A concelleira de Igualdade, Saínza Ruiz, xa comprometeu,
pola súa banda, a súa disposición para que se poidan impartir
charlas nos centros escolares, de forma que as nenas teñan
toda a información sobre a sintomatoloxía, entre a que o máis
destacado é unha dor coa regra que non cede con analxesia.
Está previsto tamén organizar en Ferrol os denominados
“cafés da endometriose”, que se queren estrear o 30 de
setembro. Ana Belén González Basanta explica que esta
actividade organízase sempre en domingo, para que as
mulleres afectadas ou que simplemente queiran ter máis
información poidan ter un espazo no que aclarar dúbidas ou
buscar asesoramento. A Casa da Xuventude é o escenario
onde se levará a cabo este café, xa que se trata de que a
reunión se desenvolva nun contorno privado.
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As redes sociais e os medios de comunicación son outra
ferramenta á que recorre QuerENDO para divulgar o seu
labor, xunto cos carteis e follas volandeiras que teñen como
obxectivo facer visible a endometriose, informar ás mulleres
que poidan padecela sen sabelo e reclamar atención para
esta doenza.
Outra campaña, “Levanta as mans pola endometriose!”,
busca o apoio de persoas recoñecidas en diferentes ámbitos
para que, lucindo as súas camisetas con este lema, axuden a
visibilizar a enfermidade. Xoel López, Sergio Pazos, Fernando
Romay ou Guadi Galego son algúns dos moitos persoeiros
que xa teñen respondido a esta petición.

Ao diagnóstico
chégase
“escoitando á
muller”
O diagnóstico da endometriose chega, segundo
Ana Belén González, “escoitando á muller”, algo que
non sempre sucede nas consultas médicas, onde a
desinformación sobre a enfermidade e a falta dun
protocolo para atender os casos sospeitosos seguen
sendo habituais. No seu particular, pasaron 21 anos
ata que se lle puxo nome á súa doenza e o máis
normal é que o retraso na diagnose -que moitas veces
se confunde con colon irritable ou fibromialxia- é de
oito anos como media. Mentres tanto a enfermidade
avanza e moitas veces non se descobre ata que se fai
unha cirurxía.
Precisamente
a
demanda
dunha
unidade
multidisciplinar formada por especialistas tenta evitar
que haxa que chegar a estes extremos para ter un
diagnóstico, porque moitas veces o medo que teñen
as mulleres afectadas é o de non estar ben atendidas.
A endometriose leva aparellada en boa parte dos
casos dor crónica, que se fai especialmente intensa
coa regra, pode provocar quistes ováricos ou
noutras partes do corpo segundo avanza, afectando
frecuentemente a órganos do sistema urinario ou
dixestivo. A infertilidade é outra das consecuencias

que adoita traer consigo esta enfermidade, e aínda así
non se contemplan tratamentos de fertilidade, como
a conxelación de óvulos, para as mulleres afectadas.
Un estudo realizado en Francia establece os días
nos que as mulleres con endometriose teñen as
súas capacidades minguadas en 11 ao mes. Porén, a
investigación segue a ser practicamente inexistente.
Quen sospeite que pode padecer esta enfermidade ou
coñece a alguén neste caso atopará máis información
en www.querendo.eu ou chamando ao número de
teléfono 630 941 270.
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Campamentos infantís: unha
ferramenta de lecer didáctico

O

O Concello de Ferrol ampliou este ano os campamentos
de verán, que se desenvolven habitualmente para axudar
na conciliación da vida laboral e familiar, cun obradoiro
destinado a que os nenos e nenas de 3 a 12 anos se
impliquen na construción da cidade. Así, nos primeiros
días de setembro e baixo o título “A vila do mañá” os
pequenos e pequenas achegáronse ao urbanismo, á paisaxe
e á arquitectura para poder desenvolver a súa creatividade
tamén nestas áreas.
As familias tiveron este ano un total de 460 prazas gratuítas
nos campamentos de verán. Segundo os lugares onde
se desenvolveu esta actividade, organizáronse iniciativas
diferentes. En Santa Mariña e en Serantes tivo lugar o
“Pequemprende”, orientado á robótica, a ciencia e a
tecnoloxía, mentres que en Esmelle e Covas houbo durante
os meses de xullo e agosto un “Parque natural do rural”
no que o eixe fundamental foron as rutas de sendeirismo,

a aprendizaxe sobre a cultura castrexa e os talleres de
astronomía, inglés, deportes, debuxo, xogos tradicionais e
acuáticos e rutas en bicicleta. Na zona urbana, a ludoteca
da praza de España, a praza de Sevilla, o local da sociedade
San Carlos en Esteiro, o Centro Cívico de Canido e a Praza
Vella acolleron a iniciativa “Lendas de barrio: memoria para
o futuro”. Neste caso, os rapaces e rapazas tiveron que
formar un equipo de prensa facendo un repaso polo pasado
e imaxinando o futuro, plasmando así a súa idea de cidade.
Tamén visitaron os mercados e practicaron actividades ao
aire libre, e mesmo acudiron ao “Festilingua” -as actividades
para nenos e nenas incluídas no programa de festas- onde
posaron coa revista Machina, como se ve na fotografía.
Este ano déuselles prioridade nas prazas ás familias
monoparentais, ás parellas con traballo ou que estivesen en
cursos de formación para o emprego e a aquelas nas que un
dos seus membros estivese ocupado.

Non perdas...
A ferrolá Concepción Arenal,
pioneira do feminismo en España, a escultora Luisa Roldán,
a cirurxiá Elena de Céspedes, a
piloto María Bernaldo de Quirós ou mulleres como Agustina
de Aragón ou Isabel La Católica son, entre outras, as protagonistas do cómic “Heroínas
secretas de la historia de España”. Juan de Aragón, a
través do seu alter ego “El Fisgón Histórico”, recolle
nesta publicación a historia de 44 mulleres de toda
condición cun factor en común: ter sido clave na historia de España na súa época. O cómic está editado
por Plan B.

Na cidade da Coruña
atópase a Casa Museo de Emilia Pardo
Bazán. A que foi residencia da escritora
alberga hoxe, ademais, a sede da Real Academia Galega. O edificio foi doado pola súa filla Blanca Quiroga
para “enaltecer e perpetuar” a memoria da súa nai e
ten un espazo dedicado a casa-museo que merece a
pena visitar porque reflicte o que eran os pazos urbano do século XIX e conta con moitas obras de arte.
Figura senlleira da literatura, Emilia Pardo Bazán era
unha muller de espírito independente, colaboradora
de causas galeguistas e a miúdo definida como “protofeminista”. casamuseoemiliapardobazan.org
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Chelo Loureiro recibe o premio
Pedigree o máis importante galardón
honorífico do Festival de Cans

As ilustracións “Mulleres e poesía”,
de Alicia Louzao, pódense ver no
Ateneo ata o 30 de setembro
Ata o vindeiro 30 de setembro está aberta no Ateneo
Ferrolán a exposición de ilustracións de Alicia Louzao
(Ferrol, 1987) “Mulleres e poesía”. A mostra forma
parte do proxecto da autora “Fadas de cidade” e reúne
debuxos feitos a carboncillo e acuarela baseados en
heroínas da literatura.
A autora conta con varios premios polo seu traballo
literario e, no campo da ilustración, ademais das súas
exposicións, un dos seus debuxos foi elixido para o
cartel das Festas do 2 de Maio de Madrid. Forma parte,
tamén, da plataforma cultural literaria Liberoamérica,
que agrupa a 850 autores e autoras de entre 20 e
39 anos de idade, e colabora en difrerentes revistas
culturais como Drugstore, Le miau noir ou Quimera.

Chelo Loureiro, que protagonizou a portada do
primeiro número de Machina, non para de recibir
premios. A asociación cultural Arela, organizadora do
Festival de Cans, concedeulle este ano o Pedigree, o
seu máximo galardón honorífico, a esta produtora, polo
seu papel esencial na construción do audiovisual galego
e pola súa loita a prol do recoñecemento das mulleres
neste campo.

“Ecorredes-Sendeirismo” levou as
mulleres polas paisaxes costeiras para
fomentar o contacto coa natureza
Percorrer e redescubrir a contorna foi o obxectivo da
iniciativa “Ecorredes-Sendeirismo”, que se desenvolveu
todos os sábados do mes de xuño a través de rutas
costeiras de oito quilómetros. As paisaxes nas que se
levou a cabo esta actividade foron as que se poden
contemplar en A Cabana, incluído o dique de mareas, e
Doniños, con especial atención ao castro de Lobadiz. A
actividade pretendía empoderar as mulleres e fomentar
a súa autonomía e o contacto coa natureza.

Éxito do obradoiro impartido
na Casa da Muller para
aprender a vender online

A Casa da Muller acolleu a finais do pasado mes de xuño o obradoiro “Quero
vender online!”, un curso formativo de 35 horas de duración. A excelente
acollida obrigou a organizar dous grupos nunha actividade que estivo dirixida a
mulleres que tiveran tenda física e quixeran aprender a vender por internet ou
ás interesadas en montar unha tenda on-line.

Seguindo o
camiño de
baldosas
amarelas

SOFÍA
ORIANA

S

ofía Oriana Infante defínese a si mesma como unha
persoa “cero metafísica”, pero aínda así confesa que
algo extraordinario está a acontecer na súa vida. Esta
moza de 29 anos, que ten a sorte de vivir na casa na
que naceu Concepción Arenal, parece tocada ultimamente por
algunha especie de fado cuxo resultado máis visible é que vén
de ser elixida para compoñer a banda sonora da última película
de Isabel Coixet, “Elisa y Marcela”.
Titulada en Composición polo Conservatorio Superior de
Oviedo e en Maxisterio de Educación Primaria, estuda na
actualidade o grao de Historia e Ciencias da Música e o
doutorado en Composición e Intelixencia Artificial, pero
este verán dedicouno por completo a escribir a música que
envolverá a historia do primeiro matrimonio homosexual de
España, narrada pola súa admirada Coixet e que está previsto
que chegue as pantallas a finais de ano.
Cando atopou a noticia de que a directora catalá ía gravar unha
película sobre a vida destas dúas mestras, Sofía xa coñecía o
“escándalo” que protagonizaron recén estreado o século XX. O
primeiro que lle pasou pola cabeza foi que tiña que ser ela a que
se ocupara da banda sonora. Experiencias anteriores poñendo
música a curtametraxes como “Operation: Freedom”, de Kevin
Ghee, -sobre o ataque ás Torres Xemelgas- e a propia admiración
por Elisa e Marcela e polas películas de Isabel Coixet -entre as
que destaca “Nadie quiere la noche”- foron as razóns polas que
non dubidou en coller o teléfono e contactar coa produtora.
A feliz idea converteu a directora na que hoxe considera a súa
“mentora e madriña”, talvez froito “da empatía cunha rapaza nova
que está empezando”, di a compositora.
Como adoita suceder nestes casos, pouco ou nada pode falar
Sofía Oriana da película antes da estrea, pero non esconde o
seu entusiasmo. Tampouco quere comentar o resultado do
seu traballo, limitándose a asegurar de forma un tanto críptica
que “eu estou contenta se a directora está contenta”. O que
deixa claro é que o seu sempre elevado nivel de autoesixencia
multiplicouse para facer fronte a un encargo que -é conscienteserá determinante no seu futuro no mundo da composición.

“Estiven moi concentrada para dar o mellor de min”, asegura,
aínda que non estará plenamente satisfeita -e mesmo aliviadaata que “Elisa y Marcela” chegue aos cines.
O empeño da compositora por facerse con este traballo ten
detrás outros factores. Sofía salienta a valentía coa que viviron a
súa historia de amor as dúas protagonistas nunha época nada fácil
para persoas coa súa orientación sexual. Ela mesma agardou ata
o ano pasado para “saír do armario” diante da súa familia, despois
dunha adolescencia na que lembra algunhas palabras feridoras
que, porén, non considera “bullying” senón actitudes que algúns
adoptan nesa etapa da vida fronte aos que son, dalgún xeito,
“diferentes”. Hoxe ri ao lembrar como, na cea de Nadal que
elixiu para dar a “noticia” na casa, os gritos e escándalo que temía
non foron tal senón unha indiferencia que non deixa de ser a
mellor e a máis normal das reaccións.
O momento especial no que chega este traballo complétase
cunha fermosa casualidade que resulta case máxica. O seu pai,
que se dedicaba á compravenda de libros usados e faleceu
sendo ela unha nena, deixou montóns de caixas con material
que aínda hoxe está a organizar. No medio de tantos e tantos
papeis, atopou unha fotografía da prestixiosa compositora
francesa Nadia Boulanger, a máis importante referencia feminina
no mundo da música e mestra de personalidades da talla de
Philipp Glass -autor de moitas das grandes bandas sonoras da
actualidade-, dedicada a “unha tal Sofía”. Como chegou ata a
súa casa é difícil de explicar, pero esta Sofía, a da nosa historia,
non puido parar de chorar cando deu con ela. Só falta que,
como comenta ás veces cos seus amigos en ton de broma,
se lle apareza na casa o espírito de “Concha” para acabar co
seu escepticismo diante destas chiscadelas do azar, que están
marcando o seu particular camiño de baldosas amarelas.
Kraftwerk e Janis Joplin son os seus gustos musicais por parte de
pai, aos que se engaden desde Nico Muhly ata Rosalía, Ses ou
os ferroláns Window Pane. Para interpretar ao piano, Chopin. O
seu estilo? A transmodernidade. E a súa autobiografía musicada
pódese ver na curtametraxe “Backwards Tape”, en Youtube.

Concellería de Muller
e Igualdade

