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Este segundo número de Machina tráenos 
reflexións sobre debates abertos como 
a polémica maternidade subrogada, que 

vén de ser regulada no veciño Portugal, ou a 
invisibilidade do deporte feminino, que aínda 
está moi lonxe de ter os apoios mediáticos, 
sociais e económicos dos que si goza o 
masculino.

Desde as páxinas da publicación fálanos a 
enxeñeira informática ferrolá Luz Castro. 
Cofundadora da empresa Imaxin Software, 
pioneira do uso do galego en Internet, é un 

referente para aumentar a todavía escasísima participación 
feminina no mundo das novas tecnoloxías.

O traballo que desenvolven rapaces e rapazas do instituto 
Carballo Calero para ofrecer nun vídeo a súa visión sobre 
a violencia machista é outro dos contidos desta publicación, 
que non quere pasar por alto a primeira celebración do Día 
do Orgullo Gai na cidade de Ferrol.

Queremos reiterar a vocación de Machina de se converter 
nun espazo plural e aberto no que analizar, denunciar e 
propoñer todo tipo de cuestións relacionadas coa igualdade. 
O espírito construtivo é o que alenta esta publicación.

Loitando pola visibilidade

Edita: Concello de Ferrol Deseño e contidos: Pingota Comunicación

Casa da Muller
Rúa Lugo, 56 15402 Ferrol 
Luns a venres de 9 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 
sruiz@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 Rurais 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 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 
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Ventres de aluguer? Maternidade subrogada? A discusión 
sobre a denominación deste fenómeno non é cousa sen 
importancia, porque agocha tamén as posicións enfrontadas 
que sectores da sociedade manteñen diante dunha práctica 
que vai a máis. Aínda que non hai cifras oficiais, algúns datos 
apuntan que podería haber un milleiro de nenos e nenas que 
chegan a España cada ano a través de procesos concertados 
en países extranxeiros onde esta práctica está permitida. 
No veciño Portugal acaban de aprobala, o que facilita moito 
as cousas a quen queira recorrer a ela desde España. E aquí 
Ciudadanos vén de presentar unha proposta de regulación 
que, polo momento, non parece que vaia ter apoios 
suficientes claros nin siquera no seu socio maioritario de 
goberno, o Partido Popular, que ata o momento non tomou 
unha posición definitiva ao respecto. Será nas vindeiras 
semanas cando as forzas políticas fixen a súa opinión.

Varios temas subxacen no fondo do debate: a maternidade 
ou paternidade é un dereito ou só un desexo?; a liberdade 
da muller permítelle utilizar o seu corpo para xestar un 
neno ou nena para outras persoas ou o exercicio desta 
liberdade faise imposible cando esa muller non ten recursos 
económicos?

Na teoría todas as forzas políticas mostran a súa oposición 
a unha mercantilización desta práctica e quen defende a 
súa regulación pon como primeiro requisito que se trate 
dun xesto altruísta. Pero o feito de que unha hipotética 
regulación só contemple esta posibilidade non elimina, para 
quen se opón, a aparición dun “mercado B”, é dicir, que haxa 
cartos ou subornos detrás do proceso. As organizacións 
feministas rexeitan, pola súa banda, a legalización ao entender 
que conculcaría os dereitos das mulleres e as convertiría 

en algo que se pode alugar ou mercar. O nome elixido 
polo colectivo “No somos vasijas” -no que se atopan, entre 
outras, filósofas como Victoria Camps e Amelia Valcárcel, 
ou constitucionalistas como María Luisa Balaguer ou Mar 
Esquembre- para espallar o seu manifesto en contra da 
regulación non pode ser máis explícito.

O Comité de Bioética, dependente do Ministerio de 
Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade, xa ten fixada unha 
posición contraria á practica desde maio, e ata defende 
un marco común internacional regulatorio que prohíba 
estes contratos “como garantía para a dignidade da muller 
e do neno/a”.  Ademais de este comité, a Plataforma 
polas Liberdades, da que forman parte máis dun cento de 
asociacións, pediulles aos diferentes partidos que voten en 
contra da proposición de lei para regular esta práctica.

A situación noutros países é variada, desde a liberalización 
total en Estados Unidos ata o modelo restritivo e 
altruísta que teñen Reino Unido ou Canadá. Pero, no eido 
internacional, o propio Parlamento Europeo ten aprobada 
-desde finais do 2015- unha moción de condena dos 
ventres de aluguer baseándose no Infome Anual de Dereitos 
Humanos e Democracia no Mundo.  A resolución interpreta 
que a subrogación socava a dignidade da muller ao ser 
utilizado o seu corpo como unha mercadoría.

Regular ou non 
os ventres 
de aluguer?

De escotes bonitos e noivos celosos

Unha institución académica belga deu hai uns meses 
exemplo dun machismo que debería terse desterrado  

hai tempo pero que, polo que se ve, aínda pervive ata nos 
que se supoñen centros do saber.  A Facultade de Medici-
na da Universidade Libre de Bruxelas recomendou para a 
cerimonia de graduación traxe no caso dos homes e saia 
ou vestido “cun escote bonito” para as mulleres. Aínda que 

pediu desculpas a posteriori, o feito está aí.
Igualmente lamentable foi o episodio vivido en Benidorm, 
onde un empresario esixiu como requisitos para traballar 
como camareira nunha discoteca que as candidatas fosen 
rapazas guapas, solteiras e “sen noivos celosos que as 
controlen na barra”. A “cosificación” das mulleres parece 
un atranco co que loitar a diario polo mundo adiante.
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A
A axuda do videógrafo Ángel García, a Casa da Xuventude 
da rúa Almendra e, como non, un grupo de Whatsapp -”los 
cortitos”- son os ingredientes cos que este verán “cociñaron” 
a súa curtametraxe sobre igualdade e sexualidade os 
alumnos e alumnas do IES Carballo Calero premiados no 
certame Lonxa Xuvenil, organizado polo Concello. O traballo 
aínda no ten data fixada para a estrea, pero estará concluido 
nas vindeiras semanas. No proxecto están involucrados 
arredor dunha ducia de mozos e mozas con idades 
comprendidas entre os 14 e os 17 anos, responsables desde 
o principio da elaboración da historia, o guión técnico e a 
gravación, aínda que -como é lóxico- necesitaron orientación 
técnica.

As pautas marcounas Ángel García, un profesional do vídeo 
que xa ten traballado co Concello noutras ocasións e 
que agora se meteu no papel de profesor, pero tamén de 
compañeiro, para sacar adiante unha curtametraxe froito 

dunha mirada adolescente sobre estas situacións de violencia 
e discriminación. Participa na tarefa de principio a fin: desde 
a guionización ata a gravación, ensinándolle ao grupo como 
contar unha historia desde o punto de vista visual.

Inmersos xa na última parte do proceso -desde o mes 
de agosto estase a desenvolver a fase de gravación- están 
superados os primeiros pasos: a procura dunha idea e a 
elaboración da “escaleta técnica”. O argumento baséase 
en catro historias relacionadas coa violencia machista e 
a diversidade sexual e o nexo de unión entre elas é a 
consulta dunha psicóloga á que os protagonistas narran os 
seus problemas.  Son situacións sobre as que o espectador 
terá que reflexionar persoalmente, xa que non se vai 
presentar unha lección final que extraer a fin de non caer 
na imposición dun único xeito de pensar.  A exposición é 
traballo dos mozos e mozas, pero as conclusións serán as 
que saque cada quen. 

A prematura morte de Gata 
Cattana, alias da “rapera” 
cordobesa Ana Isabel García, 
deixou sen continuidade un 
traballo musical que partía dun 
fondo coñecemento dos poetas 
clásicos e do amor polo flamen-
co para dar unha visión  persoal 

dos temas que a preocupaban:  a historia, o social, 
a política internacional e, por suposto, o feminismo. 
Nunha entrevista dicía que “en todos los ámbitos de 
la sociedad hay machismo, y el rap es una muestra 
más de lo que encontramos fuera. Como soy mujer y 
hago rap, llevo el feminismo a mi terreno”. O seu tema 
“Lisístrata” é unha boa mostra do seu pensamento.

O mundo dos vi-
deoxogos non é pre-
cisamente territorio 
feminino, e esa é a fe-
rramenta pola que op-
tou María “Pimienta” Sánchez para desenvolver 
un proxecto orientado ao empoderamento das mulle-
res e, de paso, a dar a coñecer o Museo de Xénero 
de Járkov, en Ucraína, o único destas característi-
cas nun país exsoviético. Vona é un videoxogo que 
mostra a vida cotiá dunha “ama de casa” e no que se 
avanzan pantallas tomando decisións que poden seguir 
ou non as normas do heteropatriarcado. Polo camiño 
aparecerán obras de arte feminista e obxectos do de-
vandito museo.

Non perdas...

Unha ollada adolescente 
sobre a violencia de xénero
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O
Orgullo de cidade. Baixo este lema celebrou Ferrol por vez 
primeira o Día do Orgullo LGTBQI (Orgullo Gai, como se 
adoita resumir). Foi a Concellería de Igualdade, que dirixe 
Saínza Ruiz, a responsable da organización duns actos que 
tiveron unha parte de debate, coa presenza de mozos e 
mozas de colectivos relacionados coas distintas identidades 
sexuais, e outra máis lúdica, coa actuación do artista Rodrigo 
Cuevas e o seu espectáculo O mundo por monteira.

A Praza Vella foi o escenario elixido para as actividades, nun 
día gris con choiva intermitente que non impediu a un bo 
número de persoas, especialmente mozos e mozas, festexar 
a data. Representantes da Asociación para a liberdade 
afectiva e sexual, de QueerAvengers e de Amizando 
participaron coa concelleira nun coloquio no que Saínza Ruiz 
recolleu un reto: tentar desenvolver programas relacionados 
co tema nos institutos da cidade, tal e como reclamaron os 
diferentes colectivos.

Entre os participantes no debate tivo especial relevancia a 
presencia de Hugo Pérez, secretario da asociación Amizando 
e unha das primeiras persoas da comarca en declararse 
transexual. Estudante de Enxeñería Industrial, asegurou 
que en Ferrol nunca tivo problemas máis alá de verse 
obrigado a explicar situacións como que no seu carné de 
identidade apareza co sexo feminino porque aínda non ten 
o novo documento. “Eu polas rúas de Ferrol non paseo con 
medo”, dixo, aínda que lamentou que teña que haber unha 

data concreta para celebrar a diversidade.  Apuntou que 
Amizando tenta facerse un oco no activismo para informar, 
formar e visibilizar e, neste sentido, coincidiu co resto dos 
participantes en destacar a importancia de chegar aos 
centros de ensino porque “os nenos e nenas de hoxe son 
os adultos de mañá”. No coloquio púxose sobre a mesa 
tamén a importancia de prestarlles atención ás persoas 

maiores LGTBQI, por ser un grupo especialmente sensible, 
e de contar cun protocolo sanitario para que os profesionais 
estean formados nesta materia.

Foi precisamente Hugo Pérez o encargado de dar lectura 
ao manifesto conmemorativo da data, no que se defendeu 
a diversidade como valor humano e a necesidade de 
naturalizar o diferente. Tamén se reclamou a aprobación 
dunha lei galega de identidade de xénero no Parlamento 
e insistiuse en que sexa apoiada por unanimidade, para 
combater todos os prexuízos que aínda existen.

Pola súa banda, o artista Rodrigo Cuevas -que o ano pasado 
estivo tamén no Día do Orgullo, pero en Madrid- paseou 
polo escenario da Praza Vella e ao pé do público as súas 
madroñas, corpiño e ligueiro e conseguiu gañar o público 
coas súas versións electrónicas de cancións populares 
asturianas adaptándoas tamén ao contexto ferrolán e galego.  
A súa estética ao Freddy Mercury e o seu “electrocuplé” 
foron todo diversión.

Ferrol tamén ten 
o seu Orgullo
Rodrigo Cuevas e os colectivos LGTBQI 
tinguiron a cidade coas cores do arco da vella
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A
A ferrolá Luz Castro Pena forma parte da minoría feminina 
nun sector eminentemente masculino como é o da 
tecnoloxía. Un daqueles primeiros Spectrum descubriulle 
a súa paixón e non dubidou en perseguila. Estudou 
Enxeñería Informática e fundou, con tres compañeiros, a 
firma Imaxin Software, pioneira na introdución do 
galego no universo de Internet. Unha ferrolá 
de espírito inquedo cuxa traxectoria é un 
referente, dos que fan falta moitos, para 
aumentar a presenza das mulleres no mundo 
tecnolóxico. Como di ela, que recibiu o I 
Premio Ada Byron do Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informática de Galicia, “non pode 
ser que o 50% da sociedade estea fóra do 
sector tecnolóxico, que ao final empregamos 
todos”.

A presenza feminina no sector das novas tecnoloxías 
é moi escasa. Só o 4% dos cargos directivos en 
empresas vencelladas á Ciencia e á Tecnoloxía; só un 
25% de estudantes nestas carreiras e só un 18% dos 
profesionais do sector tecnolóxico... Forma vostede 
parte dunha minoría. Que a motivou para estudar 
Informática?

A min de sempre gustoume a Informática. 
Regaláronme un Spectrum cando era pequena e 
empecei a programar. Comecei con Basic e dábaseme ben. 
Despois, no colexio, había como optativas informática e 
teatro e escollín a primeira. E, como me gustaba moito, os 
meus pais dixéronme que me metese nalgún curso e vise 
se realmente me convencía. E fixen aquí en Ferrol un curso 
de Cobol, unha linguaxe de programación principalmente 
usada por bancos. É unha linguaxe superáspera, moi aburrida, 
e aínda así eu estaba encantada nas clases. Isto xa foi o que 
me decidiu. E sobre todo, eu sempre digo que a min nunca 
me dixeron “iso non é para ti”, os meus pais sempre me 
animaron moito. Non o vía como unha carreira de homes, 
porque ninguén mo dixo, aínda que despóis, ao chegar, si que 
vin que eramos unha minoría.

Que cre que falla para que as mulleres non amosen máis 
interese polas materias chamadas de CTEM (Ciencia, Tecnoloxía, 
Enxeñería e Matemáticas)?

Creo que por un lado segue 
a haber unha cultura de que as 
enxeñerías son masculinas; aquí pasaba 
con Industriais e Navais, e iso segue 
a existir na sociedade en xeral e nas 
familias, que é o que ao final che afecta. 
Igual que as carreiras de ciencias máis 
vencelladas coa sanidade si que son 
máis femininas, porque son de servizo 
e de coidado, as enxeñerías vense 
como algo masculino. E penso que o 
fallo é non aprenderlles ás rapazas as 
utilidades que teñen. Hai que buscar 
fórmulas para interesar as mozas neses 
ámbitos.

Luz Castro: “Hai que 
buscar fórmulas para 
interesar as mozas 
nas enxeñerías” 

Premio Ada Byron
Luz Castro (Ferrol, 1972) foi fundadora, nos seus anos 
de estudante de Enxeñería Informática na UDC, da 
Plataforma polo Galego na Informática. Despois fundou 
Imaxin Software con Diego Vázquez Rey, Fernández 
Cabezas e José Ramón Pichel, e a empresa abriu camiño 
á lingua galega na rede facendo o primeiro corrector para 
Office. Entre 2002 e 2004 foi vicepresidenta primeira 
da Mesa pola Normalización Lingüística e de 2008 a 
2010, vicepresidenta da asociación de Empresas Galegas 
Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet). Desde 
2008 é profesora interina da Facultade de Comunicación 
Audiovisual. É membro do comité de dirección do Cluster 
TIC de Galicia e en 2012 recibiu o I Premio Ada Byron 
do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de 
Galicia, co que o organismo quere precisamente facer 
visible o traballo das mulleres no sector.
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E desde logo hai referentes femininos moi destacables no 
mundo tecnolóxico como Ada Byron, considerada a persoa que 
inventou a programación informática. Vostede recibiu en 2012 o 
premio que leva o seu nome, precisamente. Non pensa que as 
mulleres deberiamos reivindicarnos un pouco máis?

Dar referentes, poñer exemplos de mulleres que están a 
facer cousas é moi importante. Que poidas dicir : “pois eu de 
maior quero ser como esa”. Iso por suposto. É moi cultural, 
porque as mulleres que hai no sector tampouco son moi 
visibles. Por exemplo, agora mesmo no comité de dirección 
do Clúster TIC, no que somos máis dunha ducia de persoas, 
son eu a única muller. Que pasa? Que non hai mulleres nas 
outras empresas? Hai poucas, pero hai. Tamén somos moi de 
non expoñernos e dar un paso atrás. Non estamos educadas 
para dar o paso adiante.

Cre que iso está a cambiar?
En canto ao sector TIC creo que non. De feito, foi para 

atrás. Cando eu comecei a carreira había máis mulleres 
que agora. Cando eu empecei era unha licenciatura 

e cando cambiou o plan de estudos, pasou a ser 
enxeñería. É moi significativo que pasou iso só co 
cambio de nome, porque non mudou o contido da 

carreira; baixou moitísimo a matrícula de mulleres. 
As enxeñerías enténdense como masculinas. E nos 

últimos anos, coa crise, reduciuse moito a matrícula en 
xeral tamén. 

O seu é o caso dunha muller que abre camiños. Cóntenos 
un pouco como foi o de saír da universidade e facerse 
emprendedora.

Aínda tiña unha materia pendente cando estabamos 
xa pensando en montar a empresa. Foi 
inconsciencia total! (risas) Tamén foi porque 
naquela época as saídas laborais máis visibles 
eran ou a administración ou a banca. E no 

grupo no que eu estaba non nos 
apetecía. Estaba comezando Internet... 
e decidimos montar algo para facer 
páxinas web, tamén tiñamos na 
mente o dos produtos educativos, 
e como ao final tampouco había 
moito que perder, porque levas o 
teu ordenador e alquilas un local... A 
experiencia foi moi boa desde logo.

Imaxin Software cumpre precisamente 
o seu vixésimo cabodano. Como foi 
chegar ata aquí? 

Si, a nosa empresa foi das 
primeiras. Ao principio tiñamos que ir 
explicando que eran as páxinas web, 
configurando o correo electrónico, 
eran os inicios. O que eu fago é 
dirixir a área de multimedia, na 
que á parte de xogos educativos 
facemos todo tipo de aplicacións 

que sexan de divulgación, coñecemento, 
comunicación,... para organismos e 

empresas. Tamén elaboramos páxinas web e 

temos unha área de enxeñería lingüística na que facemos 
temas de lingua e tecnoloxía. Cando empezamos non había 
corrector de galego nos equipos informáticos, entón nós, 
no tempo libre, fixémolo. Foi o Imaxin Galgo, que ao final 
conseguimos vender á Xunta, e a partir diso a Xunta chegou 
a un acordo con Microsoft e o corrector que vai no paquete 
do Office é o noso. Aí comezamos a colaborar tamén con 
Microsoft e abrimos unha liña de traballo en torno á linguaxe. 
Fixemos dicionarios electrónicos, agora temos un tradutor 
automático... é a parte do traballo pola que máis se coñece a 
Imaxin Software. 

Vostede é a directora da área de desenvolvemento de xogos 
educativos e produtos multimedia. Imaxin Software é pioneira 
no uso de videoxogos en procesos de aprendizaxe. Están pouco 
explotadas en xeral estas tecnoloxías na educación?

Si, eu fago proxectos educativos e de comunicación, 
tamén os chamados “serius games”, videoxogos cos que 
o pasas ben pero tamén aprendes, ou reflexionas... Estas 
tecnoloxías se están introducindo, e de feito desde a 
Consellería de Educación teñen o proxecto Abalar, pero 
quitando ese ámbito, a nivel xeral e empresarial non están 
tan normalizadas. E teñen moitas posibilidades, pero claro, 
tampouco se está a investir tanto en educación, ou en 
cultura.

Cre que o mundo dos videoxogos é machista?
Aí si que creo que está a cambiar un pouco, desde hai 

uns anos. Eu son moi activista nisto e en falar do papel da 
muller nos videoxogos. Si que é certo que nos últimos anos 
se está a notar un cambio cara a máis protagonismo de 
mulleres en videoxogos, cun papel con fondo, digamos, e 
tamén a visibilizar máis ás mulleres que estamos a traballar 
en videoxogos. Se están a crear asociacións, por exemplo.. 
Hai unha conciencia, en xeral, de que temos que cambiar, 
o mesmo que a presenza das mulleres na informática, nas 
carreiras de ciencias... non pode ser que o 50% da poboación 
estea fóra disto, porque ao final todos somos usuarios da 
tecnoloxía.

O xénero condicionou a súa carreira profesional? Tivo que 
derrubar barreiras?

Eu penso que non. Podes ter o problema de que non 
contraten mulleres por se quedan embarazadas, pero iso 
é igual neste sector que en calquera outro. Non creo que 
desenvolver a carreira profesional no eido tecnolóxico, 
sendo muller, teña máis dificultades. Claro que é certo que 
é un mundo masculino, pero non atopas unha barreira 
específica.

Dixo unha vez Torrente Ballester que “Ferrol é unha cidade 
lóxica enclavada nunha terra máxica”. Imprimiulle carácter a 
vila na que naceu? 

Eu estou fóra, entón cando veño a Ferrol o que teño son 
recordos da infancia. Penso que é unha cidade moi lóxica, 
moi aberta cara a fóra, na que é moi importante o naval, e 
os barcos que van e veñen... o meu pai era militar e ía moito 
a Canarias e o Norte de África; foi él o que me trouxo o 
primeiro Spectrum e os primeiros xogos... Desde logo que a 
cidade me influiu.

Premio Ada Byron
Luz Castro (Ferrol, 1972) foi fundadora, nos seus anos 
de estudante de Enxeñería Informática na UDC, da 
Plataforma polo Galego na Informática. Despois fundou 
Imaxin Software con Diego Vázquez Rey, Fernández 
Cabezas e José Ramón Pichel, e a empresa abriu camiño 
á lingua galega na rede facendo o primeiro corrector para 
Office. Entre 2002 e 2004 foi vicepresidenta primeira 
da Mesa pola Normalización Lingüística e de 2008 a 
2010, vicepresidenta da asociación de Empresas Galegas 
Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías (Eganet). Desde 
2008 é profesora interina da Facultade de Comunicación 
Audiovisual. É membro do comité de dirección do Cluster 
TIC de Galicia e en 2012 recibiu o I Premio Ada Byron 
do Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de 
Galicia, co que o organismo quere precisamente facer 
visible o traballo das mulleres no sector.
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A equiparación en importancia do deporte masculino 
e o feminino é unha materia pendente que 
perpetúa a desigualdade entre homes 
e mulleres no seu achegamento a un 
hábito, o da práctica deportiva, que ten 
unha compoñente lúdica pero tamén 
unha relación directa coa saúde.

En Ferrol, hai unha ferida aínda 
aberta que demostra ás claras 
esa diferenza por razón de sexo: 
a imposibilidade de que o Club 
Universitario de baloncesto feminino 
puidese participar na Eurocup -a 
segunda competición máis importante 
de Europa- a vindeira tempada 
ao non seren capaces de 
xuntar os 80.000 euros que 
necesitaban para enfrontar o reto.

A traxectoria do equipo foi brillante: 
conseguiu o terceiro posto na liga a pesar 
das grandes diferenzas orzamentarias con 
outros conxuntos e a afección foi respondendo 
cada vez máis ata ateigar o pavillón nos últimos 
encontros. Pero á hora de buscar os recursos 
económicos a realidade botou un xerro de auga 
fría sobre a ilusión das xogadoras e do club. Do 
ocurrido co “Uni” saben moito Carmen Fernández 
Míguez -unha das súas xogadoras, ferrolá e recente 
pregoeira das festas de Ferrol co seu equipo- e 
María Fernández Manso -xornalista de Diario de 
Ferrol e especialmente vinculada ao baloncesto 
e ao Universitario, cuxa traxectoria segue 
profesionalmente moi de preto-.

Carmen ten 24 anos e empezou no basket con seis, 
cando falar deste deporte en Ferrol era, sobre todo,  
falar do OAR. Xogou no Mercedarias, rexeitou unha 
tentadora oferta para ir ao Salamanca por completar 
os seus estudos en Ferrol -é enfermeira-, e debutou 
no 2015 no Uni, con Miguel Maseda. 

María tivo que loitar nos seus inicios no xornalismo, 
hai 18 anos, co paternalismo que existía no mundo 

do deporte, especialmente no fútbol, onde un xogador 
chegou a considerar unha broma a chamada que lle 

fixo para entrevistalo. Pero hoxe é optimista sobre 
o papel das mulleres neste campo: “unha vez que 
temos entrado somos o suficientemente tenaces 
como para facer valer o noso traballo”.

Do éxito do Universitario as dúas destacan a 
especial “química” entre as xogadoras. “Xuntas 
superamos momentos moi difíciles, nunha 

ocasión perdimos catro partidos seguidos e 
soubemos saír de aí máis fortes e máis unidas, e 
iso foi o que nos permitiu, xunto á preparación 
física, gañar partidos nos últimos minutos; a clave 
é que todas teñamos un papel e nos sintamos 

importantes”, recalca Carmen. 

María Fernández coincide 
en que  “este ano o grupo 
de xogadoras, e non só as de 

aquí, estaban moi identificadas 
co proxecto do club; conectaron 
coa afección e cos nenos e nenas: 
quedábanse a firmar autógrafos e os 
pequenos tiñan a sensación de que o 
éxito era seu, vivíano en primeira persoa, 
e a través deles moitos nostálxicos 
do baloncesto, dos tempos do OAR, 
volvéronse encontrar con el”. 

O papel do adestrador, Lino López, é 
fundamental. “Non só busca un perfil 
como xogadoras para o equipo, senón 
que quere referencias persoais e 
aínda que non hai un estándar si que 
destacan valores como a humildade, 
a xenerosidade e poñer ao equipo 
sempre por diante”, explica Carmen.

Non atopando problemas nin cun 
adestrador home, nin cos compañeiros 
deportistas varóns nin co apoio recibido 
do público, si apareceron á hora de 
buscar os cartos para competir en 
Europa. Carmen recoñece que as 

O partido perdido do Uni: 
ás portas de Europa por 

falta de apoio económico
A xogadora Carmen Fernández Míguez e a xornalista María Fernández 
Manso analizan as diferenzas entre homes e mulleres no deporte
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empresas privadas poden xestionar os seus cartos como 
queiran, pero lamenta a falta de colaboración dalgunhas 
que dedican boa parte do seu presuposto en marketing ao 
deporte, tamén ao de categorías inferiores, pero sempre 
masculino, non feminino. Na súa opinión, as dificultades 
xurdidas teñen que ver máis co sexo que cos logros 
deportivos: “esíxennos igual esforzo e dedicación, pero á 
hora de conseguir os cartos aparecen as diferenzas; todo 
é deporte e todos e todas temos que valer o mesmo, e o 
triste é que se non hai apoio económico este ano non o 
imos ter nunca, porque é difícil repetir unha tempada tan 
boa”, lamenta.

María coincide coa análise. Lembra que 
só o ano pasado o club conseguiu un 
patrocinador privado de importancia, o 
Star Center, mentres que outros equipos 
que teñen detrás unha empresa privada 
“están a anos luz”. “O baloncesto é moi 
bonito na cancha pero iso non se reflicte 
á hora de investir”, di a xornalista, que 
engade que as xogadoras españolas 
que destacan teñen que marchar o 
estranxeiro. “Ao mellor tamén é 
un problema da Federación, que 
non ten unha aposta decidida 
por impulsar o baloncesto 
feminino, porque por 
exemplo na Liga de 
Fútbol Feminino hai un 

convenio para televisar partidos”, engade. Dóese tamén de 
que isto teña sucedido en Ferrol, onde “o baloncesto gusta, 
e por primeira vez o Uni viuse en disposición de cubrir ese 
baleiro que deixou o OAR”.

Tanto María como Carmen cren que a guerra pola 
visibilidade do traballo da muller en todos os eidos non se 
gaña nun día, que hai que ir batalla a batalla “e sobre todo 
non dramatizar”, di Carmen: “o que temos que facer é falar 
do noso traballo e do que facemos nós e deixar de falar dos 

homes”. “Que estamos en situación de desvantaxe é un 
feito, pero hai que buscar a forma de enfrontalo, 
non a través da confrontación”, precisa María. 

E insisten en que non é que non sexan 
combativas -que o son-: “somos realistas”. 

As dúas móstranse en contra da 
política de cotas, apostan por igualar a 
participación desde a base e critican que 
nalgúns medios siga a tratarse as mulleres 
como obxectos. Ás veces “non se fixan 
no deporte feminino máis que para 
falar de temas extradeportivos”, apunta 
María, e Carmen é moi clara no tema 

dos uniformes: “por que aos 
homes non lles poñen unha 

camiseta ou un pantalón 
máis apretados?, pois 
eu, se teño que xogar 
cun vestidito, voume”.
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S
 O deporte non ten xénero

Lucía Rico e Zaida López abren camiño ás máis novas no waterpolo e 
na pesca, onde os homes son maioría, e miran ao futuro con optimismo

Se nos fixamos nas licenzas 
federativas queda claro que, polo 
menos no deporte organizado, 
as mulleres son, en termos xerais, 
minoría. Dos case 3,6 millóns 
de persoas federadas en España 
só un 21,5% son mulleres, unha 
porcentaxe moi similar á que 
se dá en Galicia (21,4%). Pero 
aínda que a súa presenza na 
federación máis importante en 
termos de licenzas, a de fútbol, 
é case anecdótica (un 4,7%) 
é abraiantemente maioritaria 
en deportes como a ximnasia 
(92,6%), o voleibol (77,4%), o 
baile deportivo (72%) ou a hípica 
(68,9%). Parece evidente que a 
práctica de alto nivel ou federada 
teñen que ser referentes para 
estender o deporte na sociedade, 
e neste contexto é onde hai que situar o tratamento que se 
lle dá ao feminino. Nos últimos tempos agroman as críticas 
ao sexismo nos medios de comunicación á hora de abordar 
as noticias deportivas e tamén aparecen algúns intentos de 
darlle visibilidade ao deporte feminino que hai que destacar. 
É o caso da campaña publicitaria de Iberdrola “Mujer, salud 
y deporte”,  do documental “Contra os elementos”, da 
Deputación da Coruña, ou da plataforma dixital Sywom, 
impulsada desde Galicia, que pretende incrementar a 
participación feminina no deporte a todos los niveis. Pero 
aínda con estes tímidos avances, queda moito por facer. 

Lucía Rico Montero ten 16 anos e é waterpolista. Comezou 
en natación na piscina da Mariña e, desde que aos 12 anos 
pasou ao waterpolo, sempre foi a única muller do equipo na 
súa categoría.  Agora, para seguir xogando, teno que facer 
como cedida a equipos femininos (A Coruña, primeiro, e 
Santiago agora). Lucía lembra os seus comezos: “Cando 
cheguei ao equipo custoume adaptarme, pois a maioría dos 
nenos da miña idade case non me falaban, cos pequenos 
e maiores levábame moito mellor. Ao principio é difícil, 
por sermos mulleres e ademais as novas, pero co tempo 
mellora moito”.  Nestes poucos anos xa hai máis nenas 
-cando empezou eran menos de 20 en toda Galicia-, tres 
ligas femininas de diferentes categorías e varias seleccións 
que foron ao campionato de España. Ademais “temos un 
forte sentimento de unión entre as waterpolistas, case todas 
nos coñecemos e axudamos ás máis pequenas a mellorar 
e a que estean a gusto”. Lucía colabora no adestramento 
dos máis novos e asegura que nunca tivo problema por 
ser muller.  Aínda que bota en falta un maior apoio por 

parte do Concello aos deportes 
minoritarios e á participación feminina, 
é optimista e cre que a situación vai 
mellorando pouco a pouco .“Pero 
non polo esforzo dos medios, nin 
das federacións, senón polos logros 
de equipos femininos como as 
seleccións de waterpolo, sincronizada 
ou balonmán, que destacan 
internacionalmente”, puntualiza.

Zaida López Bellas fixo dunha 
afección pola pesca que lle viña 
de nena a súa paixón deportiva. 
Empezou a competir no club 
Rodaballo no 2006 -hoxe está na 
agrupación deportiva O Escarapote- 
e foi premiada na Gala do Deporte 
Ferrolán hai dous anos. En Galicia hai 
175 mulleres con licenza federativa, 
pero só compiten once, tres delas 

de Ferrolterra. Zaida explica que na Comunidade hai un bo 
nivel: o equipo de Damas foi ouro no Campionato de España 
de Seleccións Autonómicas e a subcampiona española tamén 
é galega. Di que non sufriu discriminación por ser muller 
nin no seu club nin nas competicións, aínda que é crítica co 
tratamento do deporte feminino en xeral e en particular 
da pesca. “En 2013 a selección española mar-costa Damas 
quedou subcampiona do mundo” -lembra- “alguén se 
enterou?” . Na súa opinión “habería que dar a coñecer todos 
os deportes, insistir en que non se catalogan por xéneros e 
que son para todos e todas iguais”, pero cre que as nenas 
que empezan agora terán o camiño máis fácil porque xa 
houbo mulleres que o percorreron antes ca elas. Hoxe, no 
Rodaballo, de 12 socios nenos-adolescentes, catro son nenas, 
pero ademais dos clubs, entende que o papel da familia é 
moi importante para facer ver que “a pesca non é cuestión 
de xénero”.
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A Casa da Muller acollerá unha 
exposición de Sofía Piñeiro e o 

Torrente a mostra “Elas”

O Casa da Muller programa una exposición que se 
inaugurará o 3 de outubro, ás oito da tarde, no edificio 
da rúa Lugo e que recollerá obras da artista plástica 
ferrolá Sofía Piñeiro. Para máis adiante, a Concellería de 
Igualdade ten previsto traer a Ferrol a mostra itinerante 
“Elas”, que está baseada no libro de Aurora Marco 
editado por A Xanela Editorial. Xunto á presentación 
desta obra expoñeranse cadros de pintoras galegas. Será 
no centro cultural Torrente Ballester.

O Grupo de Diversidade Funcional 
organiza novos programas 

formativos para o mes de setembro

O Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas 
organiza para o mes de setembro unha serie de programas 
de formación entre os que se inclúen Motivación 
e autoestima, Hixiene postural, Reciclaxe creativa, 
Diversidade sexual, Nutrición e Igualdade. Impartiranse 
no seu local de Esteiro, onde tamén empezou a funcionar 
un novo servizo de fisioterapia.  Esta última iniciativa está 
pensada sobre todo para persoas da terceira idade con 
diversidade funcional. 

Acadar loita pola concienciación 
sobre a violencia de xénero en 
mulleres con discapacidade

A delegación ferrolá da Asociación de Mulleres con 
Discapacidade de Galicia (Acadar) continúa a se 
reunir con diferentes colectivos -entre eles os partidos 
políticos-  para lles explicar o traballo que realizan e as 
súas reivindicacións. A entidade insiste especialmente na 
necesidade de se concienciar sobre a violencia de xénero 
nas mulleres con discapacidade e a súa presidenta, 
Mónica Álvarez, apunta que esta asociación ten que ser 
unha ferramenta de empoderamento para elas. 

A Asociación de Mulleres Rurais 
tomou parte activa na última Semana 
Cultural de Esmelle

A Asociación de Mulleres Rurais de Esmelle tomou parte, 
e de forma moi activa, na última edición da Semana 
Cultural da parroquia ferrolá.  Unha exposición de traballos 
manuais, unha conferencia sobre o empoderamento da 
muller e mesmo unha “ruta nocturna das meigas”, na que 
elas, convenientemente disfrazadas, guiaron á cativada 
polos lugares cheos de misterio da zona (a selva de 
Esmelle, que dicía Álvaro Cunqueiro),  foron algunhas das 
actividades que organizaron desde a entidade. 

A Deputación leva aos centros 
escolares a curtametraxe 

“Metamorfose” para promover 
a igualdade entre a mocidade

A Área de Igualdade da Deputación da Coruña está a difundir nos centros 
educativos a curtametraxe “Metamorfose”, baseada no relato de Xián Barreiro 
Codesido, do concello de Touro, co que o seu autor gañou o concurso de 
microrrelatos convocado pola institución dentro do seu programa “Suprime 
o control”.  Coa súa proxección preténdese promover a igualdade entre a 
mocidade.



Concellería de Muller 
e Igualdade

anuela López Fraguela ten nove anos, estuda no 
colexio Valle Inclán e de maior quere ser científica 
do mar, como o foi a tamén ferrolá Ángeles 
Alvariño, un dos máis prestixiosos nomes no 
mundo da Oceanografía.  Enerxía non lle falta, 

e tampouco o convencemento de que é posible 
loitar contra a contaminación dos océanos preservando 
a súa riqueza. “Chegaremos a un acordo!” é a optimista 

mensaxe que Manuela transmite a través do vídeo co que 
gañou o premio da segunda edición de “La mar de ciencia”, un 
certame dirixido a escolares organizado polo Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), o Sistema de Observación 
y Protección Costero de las Illes Balears (Socib) e la Caixa a 
través do proxecto Medlic: El Mediterráneo a un clic.

Foi a súa nai a que descubriu a convocatoria e animou a 
Manuela a se presentar, e o seu pai, o que gravou a nena en 
diferentes escenarios -cos estaleiros da ría ao fondo, limpando 
a praia de Redes, nas inmediacións do porto exterior en 
Cariño e na súa propia casa- falando dos seus ambiciosos plans 
de futuro. Entre estes están conseguir que todos os barcos 
sexan ecolóxicos, protexer as especies mariñas, convencer a 
industria naval de que hai que evitar a contaminación e facer 
chegar a nenos e vellos a idea de que “protexer a costa tamén 
é progreso”. Para os traballos de gravación houbo que loitar 
contra o vento e a chuvia e tamén repetir as tomas nas que a 
Manuela “lle daba a risa”, pero ao final o vídeo convence, tamén 
ao xurado, de que ese acordo polo que ela está disposta a 
loitar vai chegar. E como os intereses de Manuela son moitos 

non se conformou con participar no concurso na categoría 
de vídeo, senón que tamén o fixo nas de relato -onde quedou 
finalista- e debuxo, unha das súas materias favoritas. 

Ás felicitacións que recibiu na casa e no colexio engadiuse un 
premio co que Manuela puido gozar dunha fin de semana nas 
illas Baleares a bordo dun buque oceanográfico, no que recolleu 
mostras de auga e ata tivo a sorte de viaxar coa compañía 
dalgún delfín que escoltaba ao barco. Cos seus compañeiros 
premiados -entre os que fixo moitos amigos- e o seu pai 
mergullouse nas augas do Mediterráneo, no parque nacional de 
Cabrera, e sorprendeuse descobrindo desde estrelas de mar 
ata chocos.

A Plástica e a Educación Física son as súas materias favoritas 
no colexio, onde unha das súas mellores amigas é Elena, a 
profesora que lle deu clase no terceiro curso de Primaria e 
coa que continúa a desenvolver moitas actividades, entre elas 
uns debuxos para un “kamishibai” (teatro xaponés de papel) 
no que traballaron este ano. A pandeireta e o baile galego 
-unha afección que comparte 
cos seus pais e a súa irmá 
Luisa- son outras das paixóns 
desta polifacética nena que quere 
aproveitar as páxinas de “Machina” 
para enviar unha mensaxe: “Deixemos 
de contaminar o mar, porque é imprescindible 
para as nosas vidas, e coidemos non só o mar 
senón todo o noso planeta”.

M

Manuela
López
Fraguela

Unha nena tras o ronsel 
de Ángeles Alvariño


