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educalo na igualdade”
A actriz ferrolá Paula Morado di que o único 
problema de Ferrol son as comunicacións
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A índa que os datos son terribles e as 
agresións machistas seguen a medrar, 
neste número de Machina co que 

despedimos o ano queremos trasladar unha 
mensaxe optimista. É a que provén da cada 
vez máis numerosa participación na campaña 
“En Negro” en toda Galicia e, en particular, 
da implicación de todo tipo de colectivos nos 
actos organizados desde o Concello de Ferrol 
para conmemorar o 25-N. Este ano quíxose 
dar un protagonismo especial á arte e a cultura, 
a educación e o deporte, e a resposta foi moi 
alentadora.

Os centros escolares participaron nun debate no que 
deixaron claro que as novas xeracións están pola igualdade, o 
comercio local volcouse coa campaña tinguindo de negro os 
seus escaparates e o mundo do deporte fíxose eco do Día 
contra as Violencias Machistas a través das fotografías nas que 
os equipos da cidade cambiaron o seu equipamento habitual 
polas camisetas coa lenda “En negro”. 

A participación de máis dun milleiro de persoas na carreira 
e andaina do 25-N e as diferentes propostas teatrais 
organizadas contribuíron a facer visible o feito de que a 
violencia de xénero non é unicamente física e atópase en 
todos os ámbitos da sociedade.  

Edita: Concello de Ferrol Deseño e contidos: Pingota Comunicación

Saúda 

“Ferrol En Negro”

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

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

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

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

Asociacións
• Instituto de la Mujer y para la Igualdad 

de Oportunidades 
Tel. 900 191 010

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

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

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

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

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

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

• Asociación de Mulleres de Santa Mariña 
Amistade 
Tel. 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

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

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

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

• Foro de Inmigración Ferrolterra 
ferrolforogalegoinmigracion@gmail.com

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

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

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

• QuerENDO. Mulleres con endometriose 
Tel. 630 941 270 
mulleresconendometriose@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:
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O
O labor da Casa de Acollida de Ferrol vén de ser recoñecido 
pola Delegación do Goberno en Galicia cun dos seus 
premios Meninas, uns galardóns instituídos para destacar o 
traballo de institucións e particulares en favor da erradicación 
da violencia machista.

Xunto á Casa de Acollida recibiron esta distinción, que se 
entregou o día 23 de novembro, a entidade “Si hai saída”, 
de Lugo; a Fundación Solidaridad Amaranta, de Ourense; a 
asociación Faraxa de Pontevedra e o maxistrado titular do 
Xulgado de Violencia sobre a Muller de A Coruña, Miguel 
Filgueira. Tamén se lles outorgaron mencións honorí� cas á 
Garda Civil de Lugo, a Policía Nacional de Pontevedra e a 
Policía Local de Vigo.

O xurado dos premios -presidido polo delegado do 
Goberno en Galicia, Javier Losada, e integrado polos/as 
representantes das subdelegacións provinciais Pilar López-
Rioboo, Isabel Rodríguez, Emilio González e Maica Larriba- 
elixiu a Casa de Acollida por proporcionar un espazo de 
acollemento e atención especializada no ámbito da violencia 
de xénero. O centro está en funcionamento desde o ano 
1986, ten quince prazas de capacidade e funciona todos os 
días do ano, as 24 horas.  Nel ofrécese apoio, información 
e asesoramento tanto en materia social como xurídica e 
psicolóxica, implicando ademais as mulleres na construción 
do seu propio proxecto de vida.

O premio consiste nunha escultura en forxa que representa 
unha menina e que se realiza nos obradoiros ocupacionais 
de distintos centros penitenciarios.

O delegado do Goberno salientou a necesidade de se 
concienciar para rematar coa violencia machista e considerou 
que estes premios, instituidos polo Goberno de España a 
través da Vicepresidencia e que se entregan coincidindo 
coa celebración do Día Internacional contra a Violencia 
de Xénero, contribúen a visibilizar o labor de persoas e 
institucións neste sentido. 

Premio para a Casa de Acollida
O centro, que funciona en Ferrol desde 1986, recibiu o  galardón 
Meninas, concedido pola Delegación do Goberno en Galicia

A Casa da Muller, a biblioteca municipal e algúns pavillóns 
deportivos e locais veciñais  acollen os “Obradoiros pola 
Igualdade” correspondentes ao curso 2018-2019 e destinados 
a mulleres empadroadas en Ferrol.

Este ano ofrécense como novidade as clases de inglés e 
continúan a se impartir tamén as de coro e canto, ximnasia, 
zumba, informática, memoria e mindfullness. 

A Concellería de Igualdade pretende cubrir catro eixes 
básicos de actuación e organiza, deste xeito, obradoiros para 
o desenvolvemento persoal, para a promoción da actividade 
física na muller adulta, o desenvolvemento de habilidades 
cognitivas e a alfabetización dixital.

Novos Obradoiros      
pola Igualdade    

As mulleres serán protagonistas o vindeiro día de San Xiao, 
cando se entreguen as distincións que cada ano lles concede 
o Concello ás persoas que máis destacaron nos últimos doce 
meses. A vicerreitora do Campus de Ferrol, Araceli Torres, 
será nomeada Ferrolá do Ano polo seu destacado traballo en 
favor da integración do campus coa cidade e polo seu “orgullo 
crítico”  e traballo para dinamizar e expandir a universidade.

As insignias de ouro serán para Maite Fernández, presidenta da 
Asociación de Veciños de Ferrol Vello, como recoñecemento 
pola súa actividade no barrio; Olga Basterrechea, polo labor 
para salvar Asfedro, e Rosa Arroyo, oftalmóloga do CHUF e 
primeira muller que entrou a formar parte do Consello Xeral 
de Colexios Médicos. 

Catro distincións para 
mulleres no san Xiao   
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Ferrol foi, por segundo ano consecutivo, sede da Xira 
Mulleres, unha iniciativa da Fundación Coca-Cola para 
fomentar o espírito emprendedor das mulleres e para 
favorecer a empregabilidade e o empoderamento feminino.
Unha ducia de ferrolás participaron na formación ofrecida 
na Casa da Muller, que ten continuidade posteriormente 
online e que conclúe coa selección de tres proxectos 
en toda España para os que se ofrecen seis meses de 
mentoría e un capital de apoio por valor de 3.000 euros. 
Precisamente na última edición foi premiada unha ferrolá, 
Mariola López Morado, entre os máis de 400 proxectos 
presentados. A promotora de Onda Nosa, que aproveita os 
refugallos que deixa o mar nas praias para facer diferentes 
obxectos artesanais, estivo na Casa da Muller para explicar 
ás participantes nesta nova edición as vantaxes que supón 
a formación que ofrece Xira Mulleres e a importancia de 
aproveitar esta oportunidade para darlles saída aos soños 
empresariais.

Na presentación da nova edición da Xira Mulleres, a 
concelleira Saínza Ruiz animou ás participantes a traballar 
polos seus proxectos, mentres que a representante de Coca-
Cola, ademais de agradecer a boa disposición do Concello 
para acoller esta iniciativa, destacou que o obxectivo � nal  
que se persegue é empoderar a cinco millóns de mulleres 
ata 2020, unha meta para a que están no bo camiño.

A Xira Mulleres apoia especialmente propostas empresariais 
relacionadas coa alimentación ou a bebida, aínda que 
tamén outras que están “na nosa cadea de valores”, 
explicou a representante de Coca-Cola. Así foi no caso de 
Mariola López Morado, xa que o seu proxecto se basea na 
eliminación de refugallos, a reciclaxe e o coidado do medio 
ambiente. Foi precisamente a intervención de Mariola a que 

máis motivou ás novas participantes, que destacaron o ánimo 
que lles transmitiu. A responsable de Onda Nosa insistiu 
na necesidade de vencer o desánimo e de que cada muller 
crea � rmemente no seu proxecto, esquecendo incluso o 
que poidan opinar no seu contorno. Recoñeceu que moitas 
veces é difícil atopar tempo para a formación, pero incidiu na 
súa importancia e ata recomendou que se utilice o proxecto 
como unha forma para concienciar as persoas coas que 
conviven as mulleres da necesidade de que se fagan cargo 
dunha parte das tarefas do fogar.

Onda Nosa é un proxecto de produción e venda de artigos 
elaborados con residuos atopados nas praias, desde cabos de 
corda cos que Mariola fai pequenos chaveiros ata bolsas da 
compra con material reciclado, táboas de body-surf e mesmo 
camisetas de algodón orgánico ás que imprime o seu selo 
persoal a través de debuxos. Pódese atopar máis información 
sobre o proxecto en www.ondanosa.com.

O soño de emprender, máis preto
Por segundo ano consecutivo, a Xira Mulleres chegou a Ferrol 

para fomentar o emprego e empoderamento feminino

M
U

N
D

O
 T

O
LO

A revolta do tanga

É  difícil de crer, pero hai quen sostén que o feito de levar 
un tanga de encaixe demostra que a muller está disposta 

a manter relacións sexuais. Así o interpretou a avogada dun 
acusado de violación en Irlanda que saiu absolto orixinando 
un auténtico escándalo. A súa representante legal preguntou, 
na súa intervención, se se podía descartar a posibilidade de 
que ela se sentise atraída polo acusado e estivese disposta a 
“coñecer a alguén e estar con alguén” tendo en conta  “como 
ía vestida, xa que levaba un tanga de encaixe”. 

As reaccións non se � xeron esperar e as mulleres colgaron 
imaxes dos seus tangas en Twitter e sacáronos ás rúas 
como xeito de protesta, e ata a deputada Ruth Coppinger 
mostrou un diante do Parlamento irlandés.  Tratábase de 
denunciar o uso de argumentos machistas nos xuízos, 
relacionados coa vestimenta, os costumes sexuais ou o estilo 
de vida das mulleres. As consignas “o meu tanga non é o meu 
consentimento” ou “demostrádeme que as bragas de avoa 
disuaden aos violadores”  encheron as redes sociais.
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Ferrol volveu ser este ano unha referencia dentro da comuni-
dade galega na programación de actos para conmemorar o 
25-N, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra 
a Muller.  O Concello desenvolveu unha chea de actos entre 
o 10 e o 27 de novembro dentro do programa “En Negro”, 
que neste 2018 foi quen de xuntar a máis dun cento de 
administracións públicas galegas para visibilizar de maneira 
conxunta esta data.

A conmemoración máis institucional tivo lugar o mércores 
21 de novembro, cunha plantación de rosas no Cantón 
de Molíns na que participaron representantes de todos os 
grupos municipais,  e a lectura dunha declaración institucional 
aprobada polo Concello. Foi a responsable de Igualdade, 
Saínza Ruiz, a encargada de lembrar a importancia da data 
para denunciar e loitar contra “a máis estendida e grave 
violación dos dereitos humanos”.  A declaración institucional 
arremetía contra a violencia baseada nas desigualdades e 
incidía na importancia de pelexar contra a crenza de que a 
violencia machista é algo natural ou tradicional. 

Na súa lectura, Saínza Ruiz referiuse tamén ao cuestiona-
mento das denuncias que se produce en moitas ocasións 
e mesmo a declaracións públicas feitas desde espazos de 
poder que contribúen a banalizar uns feitos gravísimos. 
Neste sentido, lembrou que no 2018 as agresións sexuais 
aumentaron nun 28,4% con respecto ao ano anterior e que 
en España se produce unha agresión de violencia machista 
cada cinco horas. A declaración institucional facía fincapé, por 
último, na necesidade de combater o patriarcado e de que 
desde os Concellos se leve a cabo unha política municipal 
activa, integral e coordinada en favor da igualdade, apoiando 
ás vítimas e buscando tamén a implicación da cidadanía no 
rexeitamento expreso da violencia machista.

O Concello non esqueceu aos e ás menores como vítimas 
deste tipo de comportamentos e reiterou o compromiso 
cos dereitos da infancia. Unha vez rematada a lectura da 
declaración institucional, o alcalde, Jorge Suárez, invitou aos e 
ás asistentes a gardar un minuto de silencio en memoria das 
vítimas e, a continuación, representantes dos grupos munici-
pais, de entidades cidadáns e persoas particulares realizaron 
unha plantación, que xa se ten convertido en tradicional, para 
lembrar as mulleres asasinadas pola violencia machista.

A Casa da Muller cumpriu 10 anos  
A conmemoración do 25-N comezou coa celebración do 
décimo aniversario da Casa da Muller, que tivo lugar no 
centro cultural Torrente Ballester. Despois dun acto onde 
se mostraron os traballos desenvolvidos polas participantes 
nas diferentes actividades e actuou o coro da Casa da Muller,  
proxectouse na capela do mesmo centro o documental sobre 
as mulleres do 10 de Marzo estreado con motivo do Día da 
Muller. A presenza de moitas das protagonistas aumentou a 
emotividade dunha celebración na que o alcalde, Jorge Suárez,  

lembrou que Ferrol aínda non tivo unha alcaldesa e alentou 
a unha “rebelión desde a alegría” seguindo o exemplo das 
protagonistas do documental.

Para pechar o acto actuou Batuko Tabanca, unha agrupación de 
mulleres caboverdianas residentes en Burela que chegaron á 
localidade lucense da man do sector pesqueiro. Coa súa música 
e os seus bailes as súas doce compoñentes trasladan ao público 
a mensaxe máis positiva das migracións: o respecto e o diálogo.

Compromiso municipal 
contra a violencia machista
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A arte e a cultura, o deporte e a educación foron os eixes 
sobre os que pivotou a celebración do 25-N no Concello de 
Ferrol.

O comercio ferrolán, e máis concretamente os seus 
escaparates, tiveron de novo un protagonismo especial 
dentro da campaña “Ferrol En Negro” contra as violencias 
machistas. Por segundo ano desenvolveuse o concurso para 
tinguir de negro as zonas máis visibles dos establecementos 
da cidade, dos locais de hostalaría e sedes de asociacións 
e entidades, compoñendo mensaxes de rexeitamento á 
violencia machista. O gañador foi Artesana Mercería Creativa, 
da rúa Real, o segundo o local Cuerda Floja e o terceiro 
Hairspring.

Pero ademais, a compañía Chévere desenvolveu no centro 
de Ferrol o sábado 24 catro pequenas pezas teatrais 
para mostrar as diferentes caras da violencia machista. Os 
escaparates de Onyx, Goya, La Premiere e Olmo serviron 
de escenario para as representacións, que comezaron cunha 
historia curta na que unha muller vai mercar un vestido e 
axiña se decata de que todos os que proba deixan á vista 
algún hematoma dos que ten por todo o corpo. Finalmente 
atopa un que o esconde todo e, a pesar de que o público 
se dá conta de que é o que menos lle gusta, cando escoita 
pola radio unha canción de amor dedicada pola súa parella 
polo aniversario sae da tenda tan contenta. A segunda peza 
facía referencia á violencia obstétrica, coa narración dun 

parto totalmente deshumanizado no que o corpo e os 
sentimentos da muller neste importante momento quedaban 
relegados fronte ao aspecto meramente médico. O terceiro 
escenario mostrounos unha muller que ía colocando no 
escaparate mensaxes como os que a miúdo reciben as 
vítimas da violencia de xénero: “non vales nada”, “ti non sabes 
facer nada”, “onde vas ir coa túa idade” ou “non sabes estar 
calada”, por exemplo. Unha voz en off poñía de manifesto 
a situación de falta de credibilidade á que se enfrontan 
moitas mulleres cando deciden dar o paso de denunciar. 
Por último, no cuarto escaparate representouse, primeiro 
sen son, unha discusión dunha parella para ver se o público 
era quen de recoñecer o que estaba pasando. Tratábase, 
como ben descubriron os e as asistentes, dunha situación 
na que a muller ía saír coas amigas e fi nalmente desistía 
polas artimañas do home para retela con el na casa. O que 
tentaba esta última peza era demostrar que as situacións de 
violencia machista danse con independencia do contexto 
socioeconómico: neste caso queriase representar a unha 
parella cun bo nivel de vida no que a muller segue a estar 
sometida ao home. A compañía Chévere desenvolve desde 
hai dez anos un teatro con perspectiva de xénero no que 
coida especialmente o tratamento das personaxes femininas 
e busca a igualdade nos papeis protagonistas para homes e 
mulleres.

Outra “performance” que tivo cabida na programación do 
25-N foi a desenvolvida por Iria Sobrado no teatro Jofre 

A
A arte e a cultura, o deporte e a educación foron os eixes 

A
A arte e a cultura, o deporte e a educación foron os eixes 
sobre os que pivotou a celebración do 25-N no Concello de 

A
sobre os que pivotou a celebración do 25-N no Concello de 
Ferrol.AFerrol.

O comercio ferrolán, e máis concretamente os seus AO comercio ferrolán, e máis concretamente os seus 
escaparates, tiveron de novo un protagonismo especial Aescaparates, tiveron de novo un protagonismo especial 
dentro da campaña “Ferrol En Negro” contra as violencias Adentro da campaña “Ferrol En Negro” contra as violencias 
machistas. Por segundo ano desenvolveuse o concurso para Amachistas. Por segundo ano desenvolveuse o concurso para Atinguir de negro as zonas máis visibles dos establecementos Atinguir de negro as zonas máis visibles dos establecementos 
da cidade, dos locais de hostalaría e sedes de asociacións Ada cidade, dos locais de hostalaría e sedes de asociacións 
e entidades, compoñendo mensaxes de rexeitamento á Ae entidades, compoñendo mensaxes de rexeitamento á 
violencia machista. O gañador foi Artesana Mercería Creativa, Aviolencia machista. O gañador foi Artesana Mercería Creativa, 

Os comercios tinguiron os seus escaparates de negro e o teatro 
levou á rúa escenas da violencia machista

Arte e cultura, ensino e 
deporte no 25-N máis 
participativo
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baixo o título Titania e cunha mensaxe dirixida aos “Otelos 
modernos”.  E dentro tamén da programación cultural 
incluiuse a presentación do terceiro documental da serie 
“Ferrol en Lila Mola”, que recolle as historias de mulleres 
pioneiras. Neste caso falábase da vida de Concepción Arenal 
e, xa nun contexto actual, participaron coas súas vivencias 
a informática Luz Castro, a psiquiatra infantoxuvenil Miriam 
Costas e as surfistas Yoli Rodríguez e Isa Gundín.

Máis de 230 nenos e nenas de cinco centros 
educativos participaron no teatro Jofre 
nun debate sobre as distintas formas de  
violencia machista 

O mundo do ensino estivo tamén moi presente nos actos 
conmemorativos. Alumnos e alumnas do IES de Leixa 
realizaron o roteiro guiado “Ferrol en feminino”, para 
descubrir as mulleres protagonistas da historia da cidade, e 
no teatro Jofre desenvolveuse un debate sobre a violencia 
machista no que participaron máis de 230 estudantes de 

cinco centros educativos da cidade (Juan de Lángara, Esteiro, 
San Xoán de Filgueira, La Salle e Valle Inclán). 

Os nenos e nenas contestaron preguntas concretas sobre o 
reparto do traballo, a liberdade que teñen homes e mulleres, o 
chamado “sexo débil”, os menores como vítimas da violencia 
machista, os ciumes ou de quen son os cartos cando o 
home traballa fóra e a muller na casa.  As respostas dos e das 
participantes parecen demostrar que a sociedade avanza, o 
mesmo que a cantidade de mans levantadas cando o alcalde 
preguntou cantos dos presentes sabían pasar o ferro, aínda 
que -como se encargaron de lembrar os adultos presentes- 
non se trata só de expresar unha opinión senón de actuar en 
consecuencia para loitar contra todas as actitudes machistas. 
Ao remate do debate, diante do Jofre compuxeron o logotipo 
contra a violencia con cartóns negros e brancos.

Para pechar os actos conmemorativos, o domingo 25 
desenvolveuse unha carreira contra as violencias machistas 
na que participaron máis dun milleiro de persoas.



DECEMBRO 20188

I

Paula Morado: “En Vivir sin permiso 
son a única que non ten un rol 
específi co de muller”

Interpretas á inspectora Alén na serie de moda, “Vivir sin 
permiso”, e tes tamén un papel en “La sombra de la ley”, que 
vén de se estrear hai poucas semanas nos cines. Consideras que 
estás nun momento importante da túa traxectoria profesional?

Si, é un momento moi signifi cativo porque poido vivir deste 
ofi cio (risas), algo que é un privilexio a día de hoxe. Facelo 
resulta complicado, porque moitas veces non depende do 
talento ou do traballo. Aínda que hai moitísima xente de valía, 
con percorrido e con traballo arreo, en ocasións a elección está 
en función de factores que non se poden controlar, como quen 
vai facer da túa parella ou das túas amigas... Cando saes dunha 
audición nunca tes nada seguro.

Os papeis protagonistas destes dous proxectos nos que 
participaches interprétanos dous grandes actores, José 
Coronado e Luis Tosar, respectivamente. Como é traballar con 
estas importantes fi guras do cine?

Luis Tosar é unha persoa que me parece encantadora 
e chea de talento, pero non coincidimos na rodaxe; o 
meu papel en “La sombra de la ley” é pequeno. Con José 
Coronado si que traballei e é unha persoa con moitísimo 
ofi cio, que sabe moito deste mundo, máis alá do que é 
a propia actuación. Cando tes compañeiros así hai que 
aproveitar moi ben o tempo e aprender todo o que se poida.

Hai unha importante canteira de actores e actrices galegos, 
entre os que te inclúes, e tamén directores como o propio Dani 
de la Torre, de “La sombra de la ley”. Cres que se pode falar 
dun cine galego ou dun xeito de actuar “á galega”? 

Nós, os galegos, temos unha televisión 
autonómica, a TVG, que permite que 
haxa moita canteira de actores e 
actrices. Xa por iso temos moito andado 
en comparación con xente doutras 
comunidades onde non hai unha canle 
de televisión propia, na que poidas ver 
á túa xente, aos teus veciños e pensar 
que ti tamén podes estar aí.

Cine galego é, por exemplo, o 
que fai Andrés Goteira en “Dhogs,” 
con actores e actrices galegos como 
Miguel de Lira ou Melania Cruz, 
rodada en galego e en Galicia, 
aínda que teña esceas tamén en 
Andalucía. 

Empezaches nun grupo de teatro no instituto Carballo Calero 
e de aí pasaches á Escola de Teatro de Narón, da que saíron 
xente como José Prieto ou Iolanda Muíños, entre outros. Como é 
a aprendizaxe neste centro?

A Escola de Teatro de Narón ten algo moi importante: os 
mestres son todos profesionais que traballaron ou traballan 
no medio. Ten un programa moi serio, é unha escola en toda 
regra na que os alumnos fan traballos, exercicios, aprenden 
diferentes disciplinas, mesmo Commedia dell’Arte. Tómanse 
moi en serio o seu traballo e por iso sae de aí moita xente 
moi formada. E despois está a asociación teatral O Aturuxo de 
Melpómene, onde se fai tamén un traballo moi interesante.

Ti realizaches despois cursos complementarios para a túa 
formación. Cres que no mundo da interpretación chega un 
momento en que xa está todo sabido -por exemplo no caso 
das grandes fi guras do cine con moitos anos de experiencia ás 
costas- ou é necesario reciclarse continuamente?

Hai que seguir formándose sempre. En Galicia temos 
cursos de Aisge (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión) 
que son moi interesantes e tamén da Asociación de Actores 
e Actrices de Galicia (AAAG). O propio Aturuxo de 
Melpómene organiza actividades formativas con profesionais 
do sector e en Vigo hai unha nova escola. Eu os cursos máis 
interesantes aos que fun fíxenos en Galicia.

Cales son as túas aspiracións ou metas profesionais? Hai algún 
papel que che gustaría especialmente?

A miña meta é poder morrer traballando neste ofi cio, 
non ter que me preguntar cada vez que remata un traballo 
que vai ser da miña vida. Simplemente teño o obxectivo de 
facer un proxecto que me apaixoe. Gústame moito o cine 
social, como o de Fernando León de Aranoa, pero tamén 
outros. Veño de ver “Bohemian Rapsody” -eu son superfan de 
Queen- e o actor que dá vida a Fredy Mercury está moi ben, 
pensando niso apeteceriame interpretar a unha Janis Joplin, 
por exemplo. Ou entre os clásicos unha Lady Macbeth, iso 
son palabras maiores.

Quen son os teus referentes na forma de interpretar?
Innumerables. É un tópico pero é que é verdade, Meryl 

Streep é boísima, pero hai outras 55.000. En España Laia 
Marull, Carmen Maura, Carmen Machi, entre outras moitas. 
En Galicia, por exemplo, Luisa Merelas, ten tanto ofi cio! Pero 
tamén hai xente da miña xeración moi boa.

Ferrol semella ser unha cidade de mulleres e homes con talento para a interpretación. Paula Morado é unha destas persoas ás 
que o feito de vivir nun lugar tan afastado das grandes produtoras non lles impediu perseguir o soño de actuar. E conseguiuno. 
En estado de graza na súa carreira, falamos con ela do seu presente, dos seus obxectivos futuros e do que supón dedicarse a 
un ofi cio tan máxico como o de actriz. 

autonómica, a TVG, que permite que 
haxa moita canteira de actores e 
actrices. Xa por iso temos moito andado 
en comparación con xente doutras 
comunidades onde non hai unha canle 
de televisión propia, na que poidas ver 
á túa xente, aos teus veciños e pensar 
que ti tamén podes estar aí.

Cine galego é, por exemplo, o 
que fai Andrés Goteira en “Dhogs,” 
con actores e actrices galegos como 
Miguel de Lira ou Melania Cruz, 
rodada en galego e en Galicia, 
aínda que teña esceas tamén en 
Andalucía. 
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E o tamén ferrolán Javier Gutiérrez?
É un crack, aínda non coincidimos pero encantariame 

traballar con el. A miña nai sempre o pon de exemplo: mira 
como presume sempre de Ferrol! E eu contéstolle: acaso eu 
non? (risas)

Cine, teatro ou televisión?
Non teño preferencia por ningún medio, hai diferenzas, 

si: no volume de voz que non pode ser o mesmo nun teatro 
pequeno que nunha sala grande, e tamén hai sutilezas na 
forma de actuar, pero a min apaixóame a interpretación, en 
calquera medio.

É difícil cumprir os soños como actriz desde un lugar como 
Ferrol, lonxe das grandes produtoras?

Non habería ningunha diferenza con cidades como A 
Coruña ou Santiago se tivésemos un tren como deus manda. 
Desde alí podes ir a Madrid e volver no mesmo día, pero 
en Ferrol temos un problema de comunicacións moi gordo. 
Se abres a aplicación Blablacar ves a cantidade de coches 
que hai cada día para ir a Santiago ou A Coruña e desde 
alí a Madrid. O problema de Ferrol é ese, no resto non o 
cambiaría por nada. É verdade que agora está un pouco 
triste, pero o que temos a dez minutos, no noso contorno, as 
praias, a montaña... iso non hai nada que o supere. Ademais, 
como dicía Federico Luppi, o teu país son os teus amigos.

Cres que é máis difícil para unha muller atopar papeis 
interesantes ou protagonistas que para un home?

Escríbense máis personaxes masculinas que femininas. 
Aos homes sempre lles suceden un montón de cousas e, se 
utlizase a paridade, as mesmas cousas poderían ser contadas, 
por exemplo, por unha nai de familia, en lugar dun pai. En 
moitas películas o 90% dos papeis son homes e o 10% 
mulleres, e ademais nos roles que se lles adoitan asociar a 
elas. En “Vivir sin permiso” son a única que non ten un rol 
específico de muller. A primeira vez que unha muller fixo 
un papel protagonista e como superheroína foi Sigourney 
Weaver en “Alien” que, como quen di, é unha película de 
antonte.

No tema dos soldos a cousa máis ben depende do 
caché, máis que de se son homes ou mulleres os que actúan, 
non é como nalgunhas empresas onde si hai diferenzas 
salariais por este motivo.

Pola túa experiencia, e á vista de denuncias como a do 
movemento #metoo, cres que o mundo do cine é machista?

Hai machismo, como en todas partes. Vin moito en 
ocasións nos guións de telenovelas diarias, pero, como 
o movemento se demostra andando, ao público hai 
que educalo. Tamén aparecen os “micromachismos” en 
situacións como a de poñerlle a unha compañeira un 
vestido cunha faixa no probador... pero nos equipos é 
como en todo, o que é machista é machista e moitas veces 
a xente non identifica estes comportamentos como tales. 
Ademais, cada vez hai máis foquistas, mulleres detrás das 
cámaras e ata eléctricas, así que esperemos rematar dunha 
vez co machismo.

“A miña meta é poder morrer 
traballando neste oficio, non ter 
que me preguntar, cada vez que 
remata un traballo, que vai ser 

da miña vida”
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A
Aínda que non é ferrolá de orixe, Mercedes Peón, unha 
das mellores voces galegas, está xa indisolublemente unida 
á cidade a través da súa música. O seu último traballo 
discográ� co, “Déixaas”, recolle os sons dos estaleiros 
ferroláns para espallalos polo mundo, e por este motivo 
MACHINA entrevistouna e dedicoulle a portada do seu 
número 5.

Facendo un oco na súa apertada axenda, Mercedes Peón 
quixo contribuír tamén a dar a coñecer os contidos da 
revista acudindo á presentación do último exemplar 
no centro cultural Torrente Ballester. E para a ocasión, 
a Concellería de Igualdade invitou ao acto a alumnos e 
alumnas do CEIP Xoán de Lángara, o IES de Canido e o 
CEIP San Xoán de Filgueira, que tiveron así oportunidade de 
achegarse a unha triunfadora do mundo da canción un tanto 
afastada dos modelos que nos achegan habitualmente os 
medios de comunicación.

Precisamente o compromiso coa música e a irresistible 
personalidade de Mercedes Peón sorprenderon e 
entusiasmaron por igual aos mozos e mozas que, vencida 
a timidez inicial, lle � xeron moitas preguntas e lle pediron 
consello.

A cantante ten tamén experiencia persoal como mestra, e 
de aí que o mundo adolescente lle sexa moi próximo. Na súa 
intervención avogou pola liberdade: liberdade para decidir as 
opcións personais, liberdade para ser e exercer de diferente, 
pero tamén liberdade para pasar desaparecibido se iso é o 
que a persoa desexa.

Mercedes Peón falou ata de como cambiou a súa longa 
melena polo peiteado actual e regaloulles aos e ás asistentes 
ao acto -entre os que había algunha con vocación musical- 
unha mostra do poderío da súa voz. Todo un luxo para o 
alumnado e para MACHINA. 

María Donapetry é a autora 
do libro “Anda campeón, haz-
te feminista en diez cómodos 
plazos”, unha obra de título su-
xestivo editada por Embora e 
presentada hai unhas semanas 
no Ateneo. O texto ten a súa 
orixe, como explica a autora, no 

seu “cabreo” e sentido do humor, pero non é “puniti-
vo” senon “persuasivo”.  A intención non é competir 
coas grandes obras do feminismo senón facer ver aos 
“campións” que o son realmente, cousa que non su-
cede moi a miúdo. Cada un dos dez cómodos prazos 
ten unha “perla de sabedoría” e un pequeno test me-
dio en serio, medio en broma, iso si, sen puntuación.

Aínda que xa desaparecida, a 
banda “Bikini Kill” -que a � nais 
dos 80 se inscribía no movemento 
underground Riot Grrrls e cuxo 
punk se caracterizaba polas súas 
letras feministas- volve estar de 
actualidade. Nas escolas alemanas, 
as letras da banda forman parte 
do material de referencia para que o profesorado 
aborde algunhas temáticas sociais. En concreto, ponse 
o grupo como exemplo da apropiación de prácticas 
feministas e queer, e móstrase tamén como un 
fenómeno no que se pode observar a irradiación de 
movementos sociais como forza politizadora. Unha 
boa escusa para volver escoitar a súa música.

Non perdas...

A mocidade ferrolá e Mercedes Peón, 
con Machina
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Mulleres Colleiteiras presentou en 
Ferrol o seu proxecto de reutilización 

de aceite doméstico   

A asociación QuerENDO comezou 
a organizar os seus “Cafés da 
Endometriose”

A delegación ferrolá da asociación QuerENDO comezou 
a organizar, como adiantábamos no número anterior, os 
seus “Cafés da Endometriose”, unha iniciativa onde as 
persoas interesadas poidan formular dúbidas ou ter más 
información sobre unha doenza que afecta a unha de 
cada dez mulleres en idade fértil. O primeiro destes cafés 
tivo lugar o 30 de setembro, coincidindo cos organizados 
en A Coruña, Lugo, Ourense e Santiago, e o lugar elixido 
foi a Casa da Xuventude, situada na rúa Almendra. 

A violencia obstétrica, tema dun 
debate no Torrente con Carme Adán 
e a matrona Isaura González

A filósofa e escritora Carme Adán, exsecretaria xeral 
de Igualdade, participou, xunto á matrona do Centro 
de Saúde de Narón Isaura González e a concelleira 
Saínza Ruiz, nun debate sobre a violencia obstétrica e 
a atención ao nacemento que se celebrou o pasado 
mes de setembro no centro cultural Torrente Ballester.  
Cada vez son máis as voces que denuncian actuacións 
médicas innecesarias no momento do parto.

Conferencia sobre a fibromialxia 
para celebrar o do Día Muller 

Rural na Asociación de Mulleres 
Rurais de Doniños

A Asociación de Mulleres Rurais de Doniños celebrou o Día da 
Muller Rural cunha serie de actividades ás que asistiron a concelleira 
de Igualdade, Saínza Ruiz, e a directora do CIM,  Dolores Cervera. 
Consistiron nunha charla sobre fibromialxia, impartida pola presidenta 
e a psicóloga da entidade, e unha merenda para as participantes. 

A cooperativa social Mulleres Colleiteiras presentou 
na Casa da Muller o seu proxecto de recollida, 

almacenamento, valorización e reutilización do aceite 
doméstico, unha iniciativa de autoemprego que agora 
estudan estender a Ferrol e para a que xa contan con 
colectores instalados en diferentes puntos da comarca. 
“O proxecto ten un fin medioambiental e económico 

e social; crea postos de traballo para a integración e 
inclusión das mulleres mediante a achega dun traballo 

que xera un beneficio económico e un servizo á 
cidadanía, e dase solución ao problema de verteduras 

de aceite doméstico”, explican.  As empresas e entidades 
interesadas en colaborar poden chamar ao 608 549 354 

ou escribir ao email mullerescolleiteiras@gmail.com.



Concellería de Muller 
e Igualdade

ai a quen lle gustan as plantas e hai quen ama 
as plantas. A farmacéutica Lucía Bada Díaz (na 
imaxe, primeira pola dereita) forma parte deste 
último grupo e teno asumido de tal xeito que 

ela mesma recoñece que quen comparte esa 
paixón “somos distintos ao resto”.  A EurSciCon 

2018 sobre farmacognosia e plantas medicinais, 
celebrada en Amsterdam no mes de abril, vén de 

recoñecer o traballo no que desembocou esa paixón co 
premio ao mellor póster presentado ao congreso. Aínda que 
a tese doutoral sobre a composición química e as aplicacións 
da clavelina (Dianthus hyssopifolius L.) na que se baseou este 
traballo non está rematada, os estudos que Lucía Bada e o 
resto do equipo realizaron para a EurSciCon xa determinaron 
as propiedades vasodilatadoras -ensaiadas con ratas- ou 
antiin� amatorias desta planta.

Sendo pequena, Lucía plantou unha árbore co seu pai, e 
identi� couse tanto con ela que cando un tractor a arrincou por 
accidente non dubidou en darlle unha patada. Esa anécdota 
de hai anos demostra que a que ten coas plantas non é unha 
relación calquera.  Foi no primeiro curso de Farmacia, na 
Universidade de Santiago, cando redescubriu esa inclinación 
polo mundo vexetal. A materia de Botánica e máis tarde a de 
Farmacognosia orientaron a súa vocación, en principio dirixida á 
Farmacia Militar, cara ao aproveitamento medicinal das plantas.

“Eu sempre fun de verde”, resume Lucía Bada cando apunta 
que � xo un traballo de � n de master sobre as algas e que tiña 
claro que a súa tese doutoral trataría sobre as propiedades 
farmacolóxicas dalgunha planta. Di que a acompañou a sorte 
cos seus titores, porque -a pesar do seu empeño- non tiña 
claro cal sería esa planta sobre a que traballaría, e aínda así 
creron nela. Foi entón cando entrou na escea María Moure, 
outra farmacéutica que durante dous anos estudou na serra 
do Courel o uso tradicional das plantas medicinais. Lucía e a 
súa titora explicáronlle os seus plans e ela non tivo problema 

en compartir o material de estudo que tiña recompilado -e 
que proximamente verá a luz en forma de libro- para poder 
decidir cal sería a planta sobre a que versaría � nalmente a tese. 
A clavelina -que no Courel utilizan en forma de tortilla para 
facer emplastos- foi a elixida, e Lucía non deixa de mostrar 
a súa admiración por ela. Leva dous anos estudando a súa 
composición e aínda lle quedan outros dous ou tres para 
rematar un traballo que de� ne como “emocionante”, tamén 
porque “no laboratorio somos como unha familia”. 

A súa experiencia no congreso de Amsterdam foi como 
mínimo curiosa. Centrada no traballo previo, nin sequera sabía 
que había un premio, así que cando llo comunicaron a sorpresa 
foi dobre e quedou case en “shock”. Só cando falou cos seus 
pais chegou a choremia. Lucía insiste en recoñecer o traballo do 
equipo -”o premio leva o meu nome pero é de todos”, recalca- 
e emociónase ao recordar o que supuxo para ela ver os nomes 
da serra do Courel e de Galicia na publicación do EurSciCon.

A investigadora reparte o seu tempo como pode entre o 
traballo nunha farmacia de Noia e a súa tese, algo que, como 
ela mesma recoñece, é esgotador. Pero non só non se rende, 
senón que o goza, e transmite ese entusiasmo aínda que 
a interlocutora non teña os coñecementos mínimos para 
poder seguir esas explicacions sobre maceración, disolventes, 
polaridade ou espectros.

Lucía Bada é � rme defensora do uso de plantas como a 
valeriana, a tila ou a macela para determinada sintomatoloxía 
e aínda que recoñece que hai problemas que non se poden 
tratar deste xeito, lamenta que na sociedade actual se persigan 
solucións inmediatas en lugar de apostar por outras máis 
naturais. “Eu sempre explico as opcións”, conclúe.

H

Lucía Bada
para a paixón polas plantas

Premio científi co

Esta é a pequena calvelina, que desde O Courel chegou a 
toda Europa da man de Lucía Bada.


