
Concellería de Muller 
e Igualdade

na Amado, licenciada en Arquitectura e fotógrafa 
profesional especializada na fotografía de 
arquitectura, é unha desas ferrolás que, aínda que 
vive fóra, segue namorada da súa cidade.  E iso 

que o seu traballo lévaa por todo o mundo, desde 
fotografar París para a publicación do New York 

Times “T-magazine” ata expor as súas obras na Bienal 
de Venecia.

O seu interese profesional pola fotografía comeza no 2006, 
cando compra unha cámara ré� ex dixital e -coincidindo coa 
crise- decide centrarse unicamente nun sector no que cría que 
podía atopar traballo máis facilmente e que a apaixonaba. Toma 
esta decisión como un reto persoal e un “reseteo” absoluto. 
“Non podo dicir que sexa fácil, pero paga a pena”, comenta.

Residente en Madrid desde 2011, volve con frecuencia á 
súa localidade natal, da que opina que é “un paraíso en 
moitos aspectos, unha sociedade moi agradable, cunha traza 
urbanística fantástica para vivir”. Todas as carencias que lle 
ve Ana Amado a Ferrol veñen dadas polo factor económico 
e a crise, e polo pouco optimismo do que ela denomina “o 
ferrolán clásico”. A artista cre necesaria unha revalorización 
de varias zonas de Ferrol e dos aspectos que menciona como 
positivos, entre eles a gastronomía, o contorno natural ou o 
centro histórico. 

Desde as dúas perspectivas que lle dá a súa formación 
-como fotógrafa e como arquitecta- destaca diferentes 
espazos ferroláns, nos que coinciden que son arquitectonica 
e fotogra� camente destacables. O primeiro no que pensa é o 
barrio de Recimil, no que se criou e que considera un exemplo 
de peza urbanística dentro da cidade, polas súas zonas verdes e 
pola boa segregación do trá� co. Tamén destaca a arquitectura 
naval e os estaleiros: “encantaríame poder fotografar por dentro 
estes lugares tan característicos de Ferrol”, confesa.  A obra 
de Ucha e o modernismo parécenlle o mais fotoxénico de 

Ferrol e persoalmente ve moi interesante tamén a arquitectura 
racionalista de Canido. Por suposto non esquece toda a traza 
do barrio da Magdalena -un lugar no que di que “hai que ir 
mirando cara arriba”- pero tampouco “a obra contemporánea 
de arquitectos locais talentosos, que son moitos”.

Ana Amado atopa ademais inspiración para desenvolver 
en Ferrol algún dos seus proxectos persoais no campo da 
fotografía, e neste sentido destaca o contorno natural que se 
pode apreciar no traballo que � xo en Cabo Prior.

Entre os seus referentes, a artista ferrolá cita ao dúo de Richard 
Neutra (arquitecto) e Julius Shulman (fotógrafo) ou,  falando 
exclusivamente de fotografía, a Walker Evans, “aínda que podería 
dicir moitísimos máis”.

Pregunta case obrigada é se atopa condutas machistas 
nas súas dúas profesións ou nalgunha delas por enriba da 
outra. E a resposta é que nas dúas se apreza a desigualdade 
entre homes e mulleres, aínda que de diferente forma. 
“Na arquitectura sempre notei máis paternalismo ou 
condescendencia por parte dos construtores, e no mundo da 
fotografía son as cifras as que falan por si mesmas, hai moitas 
menos mulleres ca homes, e peor pagadas”, comenta.

Ana Amado ten claro que as mulleres cobran menos, teñen 
menor visibilidade e menor presenza en todo tipo de 
escenarios profesionais. Na súa opinión, o primeiro escollo que 
teñen que superar son as limitacións que se autoimpoñen por 
crecer nunha sociedade que non as valora igual que aos homes, 
e para poder salvalo é fundamental ter unha boa formación e 
adquirir a experiencia que lles dea seguridade en si mesmas.

A

A arquitecta que 
constrúe fotografías

Coincidindo co 8-M, Ana Amado publica un proxecto 
fotográ� co feminista sobre mulleres maiores, das que di 
que son “as  grandes esquecidas”.
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“Coidar a selva é coidar 
os pulmóns do mundo”
Rebeca Atencia di que para protexer as reservas 
naturais hai que darlle alternativas dignas á xente
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Unha App contra a 
violencia machista
O Concello tenta sensibilizar a 
mocidade contra o machismo a 
través dunha nova App.

Un 8-M que        
segue a medrar
Miles de persoas enchen as rúas 
para reclamar igualdade de 
dereitos para a muller

Pola visibilización 
das científi cas
Araceli Torres advirte da perda 
de talento que supón a escasa 
presenza de mulleres nas ciencias
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N on cabe nin un paso atrás e as mulleres 
non están dispostas a dalo. Quedou 
claro nas mobilizacións organizadas 

con motivo do 8-M en diferentes cidades, e 
tamén en Ferrol, onde un ano máis as rúas se 
ateigaron de xente para apoiar as reivindicacións 
de igualdade, visibilidade e cese da violencia 
machista que, entre outras, protagonizaron a 
data.

A revolución das mulleres é, xa se ten dito, 
unha revolución alegre e por iso o ambiente da 
manifestación que pola tarde xuntou a miles de 

persoas para percorrer a rúa Real entre a praza de España e 
a de Amboaxe foi dunha sororidade feliz. A música e o baile 
continuaron moito despois de rematada a mobilización e nos 
días sucesivos as redes sociais seguían dando conta do éxito 
deste novo 8-M.

Por desgraza, as reivindicacións na rúa non son suficientes 
para rematar coas situacións que a diario enfrontan as 
mulleres, e a violencia machista non deu tregua.  Tres mulleres 
nos tres días seguintes á conmemoración do 8-M sumáronse 
as tráxicas estatísticas de asasinadas no que vai de ano.  A 
loita ten que continuar, e parece que o camiño aínda vai ser 
longo e terrible.

Edita: Concello de Ferrol Deseño e contidos: Pingota Comunicación

Teléfonos de interese:

Saúda 

Nin un paso atrás

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
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Anna Caballé presentou en Ferrol 
o seu libro biográfico “Concepción 

Arenal, la caminante y su obra”

Elixen Ferrol para presidir a 
Asociación Estatal de Decanatos      
de Artes e Humanidades

A Facultade de Humanidades e Documentación 
de Ferrol estará á fronte da Asociación Estatal de 
Decanatos de Artes e Humanidades despois de que 
estas institucións acordaran unirse nunha única entidade 
para “intentar velar por que as Humanidades estean no 
lugar que lles corresponde”, segundo explica a decana 
de Ferrol, Manuela del Pilar Santos. 

Proxección da historia de Présaras, 
onde as mulleres gañaban o soldo 
nunha “revolución da normalidade”

“Tecido resistente”, o documental co que  Marina 
Chiavegatto gañou un premio Luisa Villalta,  conta a 
historia das mulleres de Présaras, un pobo cunha fábrica 
de tecidos onde “dende os anos 40 eran elas as que 
saían cada mañá a gañar o soldo, mentres os homes 
quedaban na casa”.  O traballo proxectouse en Ferrol 
e deu a coñecer a normalidade con que se asumiu este 
“cambio de roles” e como influíu na propia vila.

Mulleres profesionais de 
Endesa achegan aos colexios a 

importancia de que as nenas elixan 
estudos das ramas científicas

Con motivo do Día da Muller e a Nena na Ciencia, oito profesionais da central 
de Endesa tituladas en carreiras de ciencias e tecnoloxía visitaron colexios 
de Ferrol, A Coruña e Lugo contando a súa experiencia como estudantes e 
traballadoras do sector científico. O obxectivo da iniciativa era fomentar a 
elección de estudos da rama científica por parte das estudantes. (Foto: Endesa)

Anna Caballé presentou hai unhas semanas no Ateneo 
Ferrolán a súa obra biográfica sobre a gran xurista ferrolá 
Concepción Arenal.  A autora non dubidou a quen escoller 
cando lle propuxeron escribir unha biografía sobre 
unha muller para incluír na serie “Españoles eminentes” 
da Fundación March. Esta doutora e profesora titular 
de Literatura Española na Universidade de Barcelona 
confésase namorada da personaxe, unha pensadora 
ética cunha fonda preocupación polos demais difícil de 
atopar noutros intelectuais, segundo comentou nalgunha 
entrevista.  O seu labor no campo da beneficencia era a 
forma que atopou para influír na sociedade do seu tempo 
pola súa condición de muller, aínda que a súa vocación foi 
-segundo Anna Caballé- filosófica.
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Paula Morado foi a protagonista do número 7 da revista 
Machina e tamén a invitada a presentar a publicación diante 
dos nenos e nenas que participaron nos campamentos de 
Nadal. Á última edición desta iniciativa a prol da conciliación 
asistiron case un cento de pequenos e pequenas, entre os 
campamentos desenvolvidos na zona rural e na praza de 
España. Precisamente neste último escenario foi onde se deu a 
coñecer a anterior edición de Machina e onde Paula Morado 
falou de feminismo e do seu traballo como actriz.

Foi a concelleira da Muller, Saínza Ruiz, a encargada de 
presentar á convidada e de destacar que Machina naceu para 
darlles relevancia ás mulleres, así como para promocionar e 
apoiar as iniciativas das mulleres que encheron de contido 
as páxinas da publicación ao longo dos seus números. Ruiz 
comentou de Paula Morado que é un luxo poder coñecer 
a esta actriz, “orgullo de Caranza, que empezou facendo 
teatro en Ferrol e chegou a participar en series nacionais e 

a compartir traballo con actores da talla de José Coronado”. 
Ela, pola súa banda mostrouse encantada de poder estar na 
súa cidade e protagonizar a portada desta revista. 

Cos nenos e nenas organizaron un pequeno coloquio, no 
que Paula Morado comentou que “como muller e como 
persoa teño a responsabilidade de traballar pola igualdade” 
e engadiu que “a revolución será feminista ou non será”. “Os 
actores son persoas empáticas”, dixo, “e como tal non poido 
senón colaborar nesta loita”.  

Os rapaces e rapazas participaron activamente na xuntanza, 
na que aprenderon a importancia de se respectar uns aos 
outros e tamén que todas as persoas son iguais. Comentaron 
as súas afeccións e a profesión que queren desempeñar de 
maiores, e non faltou a emotividade cando unha das nenas 
comentou que a súa nai foi vítima da violencia de xénero e 
por iso ela, cando sexa grande, quérede dedicar a combatila.

Purl é un corto de anima-
ción da compañía Pixar 
que lanza unha mensaxe 
contra o machismo e a 
discriminación laboral. Di-
rixido por Kristen Lester 

e producido por Gillian Libbert-Duncan, conta a his-
toria de Purl, unha bobina de lá que chega a un novo 
posto de traballo onde todos son homes traxeados 
cos seus propios códigos, alleos á nova incorporación. 
Na procura de aceptación, Purl tenta adaptarse aos 
demais e entrar no seu mundo, pero axiña se dá conta 
do absurdo da súa actitude, cando outro empregado 
“diferente” chega á a empresa. Pódese ver nesta liga-
zón https://youtu.be/B6uuIHpFkuo

O pasado 24 de febreiro 
celebrouse o Día de 
Rosalía de Castro, 
coincidindo co aniversario 
do nacemento da nosa 
poeta. Con tal motivo 
organizáronse unha serie de actos por toda Galicia, 
e por primeira vez en Ferrol engadiuse ao programa 
unha iniciativa gastronómica: a desgustación do Caldo 
de Gloria. Na Fundación dedicada á autora recollen 
a receita publicada por Picadillo en 1905 e baseada 
nos versos de  “Miña casiña, meu lar,” onde Rosalía 
conta como facer un caldo sinxelo. Grelo, repolo, 
pataca, fabas, unto, un oso de tenreira, sal e auga son 
os ingredientes deste prato tan rosaliano.

Non perdas...

Paula Morado presenta
Machina diante da xente miúda
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O Centro de Información á Muller (CIM) atendeu o 
pasado ano 579 consultas relacionadas cos diferentes temas 
sobre os que se aconsella nestas instalacións da Rúa Lugo. 
Trátase dun centro de información e apoio ás mulleres que, 
entre outras funcións, ten as de asesoramento xurídico, 
organización de actividades grupais de terapia e prestación 
de axuda psicolóxica, que soe ser a máis necesaria para 
todas as mulleres que diariamente acoden a este centro, 
especialmente as vítimas de violencia de xénero. 

Aínda que este servizo está situado no centro de Ferrol 
-na rúa Lugo-, as mulleres atendidas proceden de distintos 
puntos das comarcas próximas, como Narón, Cedeira ou 
Pontedeume, así como de concellos que non pertencen a 
elas como Arteixo, Sada, Vilarmaior ou Ames. As mulleres 
migrantes reciben tamén atención no CIM e o ano pasado 
asistiuse a un total de 25 procedentes de países como 
Rumanía, Lituania, Colombia, Brasil ou Marrocos.

Entre as persoas que recorren ao Centro de Información 
á Muller hai moitas que precisan informarse sobre diversos 
temas e atopan aquí a axuda que necesitan, xa que se aborda 
calquera asunto que afecte ás mulleres. Lamentablemente os 
casos de asistencia psicolóxica e violencia de xénero seguen 
a ser unha maioría.  As consultas medraron con respecto ao 
2017 pasando de 224 a 336 casos na atención psicolóxica 
e de 133 a 136 nos de violencia de xénero.  Resulta 
preocupante que aínda que a maioría de mulleres atendidas 
estean comprendidas entre 25 e 54 anos, cada vez máis 

persoas de entre 16 e 24 anos acoden en busca de axuda.  
Tamén medra o número de mulleres maiores de 65 anos 
que recorren ao CIM, o que demostra que a violencia de 
xénero non é un problema que as novas xeracións estean a 
erradicar, senón que hai casos en todas as franxas de idade.

Dende o Centro de Información á Muller recalcan que en 
ningún momento as afectadas deben ter medo de pedir 
axuda pois nunca se aplicará presión ás vítimas para que 
denuncien, e se � nalmente estas deciden tomar medidas 
legais estarán acompañadas en todo momento, non terán 
que enfrontar o trámite soas.

Segundo a memoria do pasado ano, o per� l medio de 
usuaria do CIM é o dunha muller de entre 55 e 64 anos de 
idade, solteira, con Educación Primaria e no paro, aínda que, 
como se dicía, hainas de todas as idades e situacións. 

O CIM seguirá a consolidarse neste 2019 como punto 
de encontro para mulleres que desexen informarse ou 
se atopen en situacións de vulnerabilidade. O labor que 
desenvolven medra ano tras ano, motivando ás mulleres a 
empoderarse e non deixar de informarse sobres os seus 
dereitos e posibilidades.

O CIM recibiu 
579 consultas ao 
longo do 2017 

Insultos machistas a unha nena

O    mundo do fútbol segue a ser protagonista de 
comportamentos machistas, especialmente entre o 

público que asiste aos partidos. A nova que hoxe traemos a 
esta sección ten como destinataria destes comportamentos, 
por se fose pouco,  unha nena de nove anos.

Os feitos sucederon moi preto da nosa cidade, na 
Coruña, nun partido alevín de fútbol 8. A nena, xogadora 
da Sociedad Deportiva Laxe, tivo que escoitar de pais e 

sobre todo nais do equipo rival -o Buño- comentarios 
como “marimacho” e “agarrádea polas tetas, ou 
tédeslle medo?”, cada vez que tocaba o balón. Diante 
desta situación saiu do terreo de xogo entre choros 
preguntándolle a súa nai: “que pasa, as nenas non 
podemos xogar ao fútbol?”. 

O árbitro do encontro di que non escoitou nada e que 
por iso non tomou ningunha medida. Lamentable.

Segundo a memoria do centro, medran 
as demandas de atención psicolóxica e as 
atencións relacionadas coa violencia de xénero
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A publicación no Boletín Oficial da 
Provincia do Regulamento do Consello 
Sectorial da Muller oficializa de feito 
un organismo que leva anos en 
funcionamento pero que non estaba 
“institucionalizado”, como lembra a 
concelleira de Igualdade, Saínza Ruiz. 
Por iso o Pleno da Corporación 
ratificou o pasado setembro a 
importancia de ter esta  ferramenta.

O Consello é un órgano creado 
para a promoción da igualdade de 
oportunidades da muller e as súas 
asociacións no desenvolvemento 
das políticas municipais da cidade.  
Precisamente parte do seu traballo 
foi a preparación da celebración do 8 
de Marzo, co obxectivo de coordinar 
actuacións e programación entre 
as entidades como unha forma de 
acadar maior impacto na visibilización 

das reivindicacións en favor da 
igualdade. O documento que agora 
entra en vigor coa publicación no BOP 
foi elaborado partindo das achegas 
das asocacións de mulleres da cidade, 
que xa levan moito tempo reuníndose 
neste consello aínda que carecese ata 
agora dese carácter oficial.

A finalidade principal do Consello 
Sectorial de Igualdade e Muller é 
potenciar a igualdade real, o benestar 
social e a calidade de vida das mulleres 
dae Ferrol mediante a participación 
activa destas e das súas asociacións 
nos asuntos municipais do seu interese.   
Ademais, ten unhas funcións específicas 
entre as que destacan fomentar a 
participación directa en cada área 
de xestión municipal das persoas e 
entidades afectadas ou interesadas e 
fomentar o asociacionismo.

O Consello Sectorial 
da Muller xa ten o seu 
propio regulamento

O Ciclo “Compromiso e Democracia en 
Lila” levou á Facultade de Humanidades 
de Ferrol un foro de debate sobre a 
prostitución organizado polo Concello 
en colaboración coa asociación cultural 
Fuco Buxán. Desenvolveuse os días 28 
de febreiro e 1 de marzo.

O grupo “Galegas 8M Ferrolterra” 
desenvolveu unha acción simbólica 
colocando mandís sobre as estatuas 
masculinas da cidade para reclamar a 
igualdade nas tarefas de coidado e vida 
doméstica e visibilizar que soen estar nas 
mans das mulleres. (Foto: Europa Press).

Foro sobre a prostitución 
en colaboración coa 

Asociación Fuco Buxán

Acción simbólica para 
reclamar igualdade nas 
tarefas domésticas

Reunión do Consello Sectorial da Muller (Diario de Ferrol)

A Concellería de Igualdade de Ferrol 
dispón dunha nova ferramenta para a 
sensibilización, detección e combate 
das violencias machistas especialmente 
dirixida á mocidade. Trátase dunha 
App que combina unha oferta de 
entretemento coa creación de 
conciencia para visibilizar situacións 
de violencia. Así, inclúe cuestionarios 
que permiten comprobar se estamos 
mantendo unha relación sá e tamén 
información práctica e útil para poder 
saír dunha situación de violencia 
machista.

A App, que estará dispoñible para a súa 
descarga a partir do mes de abril, conta 
ademais con abundante información 
sobre feminismo, sobre o papel das 
mulleres ao longo da historia e tamén 
un glosario de termos para ter claros 
todos os conceptos relacionados con 
estes temas.

O obxectivo desta iniciativa é contribuír 
á sensibilización da mocidade e para 
iso conta con indicadores básicos que 
permiten recoñecer as manifestacións 
menos evidentes do patriarcado, co 
obxecgtgivo de promover cambios 
cultrurais cara a unha sociedade más 
igualitaria.

A aplicación ten na súa portada o 
cartel do 8-M deste ano, obra da 
deseñadora Elga Fernández Lamas e 
que representa o lema elixido para o 
programa de actividades: “Súbete ao 8 
de Marzo. Convérteo en infinito”.

Unha App para 
sensibilizar sobre  

o machismo
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humanidades, ciencias sociais e ciencias da saúde, e a súa 
presenza é moito menor nas chamadas ramas STEM 
(ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas). Este feito é 
preocupante, xa que estes coñecementos son esenciais cara 
ao desenvolvemento presente e futuro, e a pouca presenza 
de mulleres nestes ámbitos supón unha gran perda de 
talento. Pero ademais hai outras cuestións a ter en conta: 
dado que o nivel salarial, a inserción no mercado laboral e os 
postos de liderazgo en xeral son maiores nestas áreas,  se as 
mozas non se integran nestes ámbitos a desigualdade non só 
non diminuirá, senón que se verá acrecentada.

Non é doado dar a volta a unha realidade que vén 
sucedendo ao longo da historia, pero temos que actuar para 
mudar esta situación, e ao final conseguirémolo. Todas as 
profesionais que traballamos nestes ámbitos concordamos 
en certas accións positivas cara a integrar as mulleres nas 
ciencias STEM. Temos que loitar en contra dos estereotipos 
do que é propio dos mozos e das mozas, visibilizar o traballo 
das mulleres científicas e tecnólogas. É necesario contar con 
referentes femininos tanto nos libros de texto como en 
presentacións, charlas... e presentar as ciencias STEM como 
o que en realidade son, ciencia e tecnoloxía que solucionan 
os problemas da xente. Talvez chegue mellor a explicación de 
que non son ciencias frías, senón que axudan á xente, serven 
para sacar auga dos pozos e achegala ás poboacións, para 
curar enfermidades, para mellorar a mobilidade...

Hai case 30 anos nacía o campus de Esteiro, aínda que en 
Ferrol xa había algunhas titulacións universitarias. Opina 
que a Universidade xa é indispensable na cidade? Está 
suficientemente desenvolvida a relación coas empresas ou a 
presenza na vida social de Ferrol?

Por suposto o campus é un dos motores de 
desenvolvemento e unha das mellores apostas de futuro 
para Ferrolterra. As universidades teñen un papel esencial 
no desenvolvemento social e económico do contorno 
no que están integradas. Os datos revelan que os cartos 
invertidos nelas devolven á sociedade o dobre ou triplo 
do seu valor. E o Campus de Ferrol non é alleo a esta 
realidade.  Ademais, se na cidade hai 300 profesores 
universitarios e 130 persoas de administración e servizos, 
os postos de traballo indirectos relacionados coa 

Universidade son máis do dobre. Penso que este feito si é 
recoñecido pola sociedade, por iso no 2013 a Universidade 
da Coruña tamén foi nomeada Ferrolá do Ano.

Por outra banda, dentro do campus é moi importante 
a colaboración co sector empresarial da comarca. Temos 
unha unidade mixta de investigación con Navantia que 
é a única na UDC e que está a acadar uns resultados 
moi satisfactorios, tanto para a empresa como para 
a Universidade. E ademais hai contratados moitos 
investigadores e doutores dentro desta unidade, co que isto 
supón para a empregabilidade da mocidade.

Pode ser o Campus Industrial un recurso para gañar poboación, 
un dos principais retos que ten Ferrol neste momento? Hai 
moito alumnado de fóra das comarcas máis próximas?

Sen dúbida o Campus pode axudar a gañar poboación. 
Neste tempos nos que, segundo reflicten as cifras do INE, 
Ferrol se sitúa á cabeza das sete grandes cidades ne perda 
de poboación, todas as persoas e institucións que estamos a 
traballar nesta comarca temos a obriga, máis que nunca, de 
poñer en valor as nosas capacidades. A Universidade non é 
allea a este comrpomiso e debe dar resposta ás necesidades 
do seu contorno económico e social, e contribuír de 
maneira activa ao seu desenvolvemento. Para cumprir os 
nosos obxectivos, ademais de exercer de maneira excelente 
as nosas obrigas como docentes e investigadores, temos que 
levar a cabo unha política de captación de fidelización de 
alumnado. 

Temos moitas titulacións que son únicas no sistema 
universitario de Galicia -Podoloxía, Enxeñería Naval, Deseño 
Industrial, Xestión Industrial da Moda ou Información 
e Documentación-  que atraen alumnado do resto 
da Comunidade e mesmo de toda a zona norte.  O 
desenvolvemento do Campus Industrial permitu crear tamén 
outros graos moi importantes e enfrontar o reto de que 
temos que formar profesionais que non sabemos en que 
van a traballar (as profesións do futuro). O 
Grao de Moda, por exemplo, está moi 
relacionado co sector empresarial 
galego e de España en xeral e 
foi un éxito enorme. Todo isto 
contribúe a atraer xuventude a 
Ferrol.

Seguimos a traballar para 
captar e fidelizar alumnado e 
oxalá teñamos éxito, porque será 
un éxito para a cidade.
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Araceli Torres: “A escaseza de 

mulleres nas ciencias STEM supón 
unha perda de talento e un freo 

para diminuír a desigualdade”
A matemática Araceli Torres Miño ligou a súa vida á 
Universidade.  Profesora primeiro e cabeza visible na 
cidade como  Vicerreitora do Campus de Ferrol e 
Responsabilidade Social da UDC na actualidade, vén de 
ser nomeada Ferrolá do Ano, un recoñecemento que 
entende extensible a toda a comunidade universitaria en 
Ferrol.

O Concello recoñeceu coa distinción de Ferrolá do Ano a 
importancia do seu papel á fronte da Universidade en Ferrol, 
e da mesma Universidade en relación coa cidade. Que supuxo 
a nivel persoal este nomeamento e como pode axudar a 
visibilizar a importancia do Campus no futuro de Ferrol?

A verdade é que agradezo moitísimo que Ferrol e o 
seu Concello valoren e premien o traballo que se fai na 
Universidade, porque este premio é un premio colectivo. 
De feito, os méritos que se alegan para a súa concesión 
non poderían terse acadado sen o apoio decidido do 
equipo de goberno da Universidade e sen o excelente 
traballo desenvolvido polo profesorado e o persoal de 
administración e servizos do Campus. E para min foi unha 
honra recibilo como representante do Campus de Ferrol.

Compartiu ademais aquel acto -celebrado con motivo do 
patrón, San Xiao- con outras tres mulleres que recibiron 

as Insignias de Ouro da cidade. Parece que 
empeza a visibilizarse o traballo da muller nos 

diferentes campos. Cre que estamos nun 
momento decisivo do feminismo?

Aínda que é unha realidade 
que cada vez hai maior 
recoñecemento e unha 
maior visibilización 

do papel que 
desenvolven as 
mulleres nos 

distintos ámbitos 
da sociedade, de 

xeito xeral 
temos menor 

proxección pública que os homes, e a día de hoxe a primeira 
liña de institucións, empresas e organismos segue estando 
ocupada maioritariamente por homes. Pero concordo con 
vostede en que estamos a vivir unha época de importantes 
cambios con respecto á situación das mulleres na sociedade. 
E agardo que estes cambios axuden a construír unha 
sociedade máis igualitaria e, polo tanto, máis xusta.

Hai poucas semanas, case coincidindo coa celebración do Día 
da Muller e a Nena na Ciencia, dábase a coñecer o dato de 
que só dous de cada dez estudantes das Politécnicas de Ferrol 
son mulleres. Vostede que imparte clases de Matemáticas, a 
que cre que se debe esta situación e como se podería corrixir? 
Mudaron ou están a mudar as cousas nos últimos anos? 

A presenza das mulleres 
na Universidade é maior 

ca dos homes, e 
non só en España, 
senón en todo o 
mundo. Ademais, 
as estatísticas 
refl icten que en 
xeral as mulleres 
obteñen 
mellores 
resultados ca os 
seus compañeiros 
varóns. Pero 
concéntranse 

maioritariamente 
nas carreiras de 

artes, 
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Ferrol mantivo ben ergueito o facho que prendeu o 8 de 
Marzo de 2018. A folga de mulleres e a gran mobilización 
que se estenderon naquela data por todo o mundo volveron 
demostrar coa convocatoria deste ano que a loita feminista 
non vai parar, que as reivindicacións, por desgraza, seguen 
vivas porque os avances son poucos -e mesmo albíscanse 
algúns retrocesos- e que facerse escoitar é máis necesario ca 
nunca.

Na cidade houbo dúas grandes mobilizacións o día 8. A 
primeira saiu a mediodía do Cantón e percorreu as rúas da 
cidade co apoio de partidos políticos, sindicatos, asociacións 
e colectivos cidadáns, que berraron consignas contra a vio-
lencia de xénero e en demanda de igualdade.

Xa pola tarde, miles de persoas participaron na marcha femi-
nista que saiu da praza de España e rematou na de Amboage. 
Toda a rúa Real, pola que discurriu a marcha, estivo ateigada 
de participantes nun ambiente festivo que tivo continuidade 
xa na praza, onde se cantou e bailou mentres se reclamaba 
igualdade real.

O Concello involucrouse tamén directamente na conmemo-
ración do Día da Muller organizando numerosas actividades 
con continuidade durante todo o mes. A primeira delas foi 
a colocación da bandeira lila no balcón do Concello, á que 
seguiu, na véspera do día 8, unha plantación de rosas no 
Cantón de Molíns. Foron doce flores, unha por cada muller 
vítima da violencia machista ata esa data.

Por primeira vez este ano organizouse tamén unha ruta de 
mulleres polo interior de Navantia. Arredor de 40 delas par-
ticiparon nunha iniciativa que lles permitiu coñecer o papel 
da muller no sector industrial en xeral e nos estaleiros en 
particular, así como a súa evolución. No percorrido explicóu-
selles que as primeiras mulleres aprendices da entón factoría 

Bazán non chegarían ata os anos 80 do século pasado. Hoxe 
hai unha muller á fronte do estaleiro, pero no comité de 
dirección só son catro dos seus douscentos membros.

Unha actividade de escalada organizada polo Club Montaña 
Ferrol no rocódromo da Malata foi o preludio da Gala en 
Lila que se desenvolveu o mércores 13 na capela do centro 
cultural Torrente Ballester e na que se puxo en valor o 
traballo desenvolvido polas protagonistas dos documentais 
promovidos polo Concello: Concepción Arenal, Ángela Ruiz 
e Ángeles Alvariño, e á que asistiron moitas das mulleres 
que participaron no proxecto. Na mesma gala, actrices da 
comarca realizaron un roteiro feminista polas instalacións en 
ton humorístico baixo o título “Mulleres expostas”.

As presentacións dos libros “Voces da memoria con ollos de 
muller”, de Ánxela Loureiro, o 22 de marzo tamén na capela 
do Torrente Ballester, e de “Feminicidio”, de Carmen Adán, o 
29 de marzo na Casa da Muller, completan a programación 
organizada polo Concello para conmemorar o 8 de Marzo 
xunto coa performance feminista teatral e de folk “Somos 
Semente”, o día 30 na praza de Amboaxe. 

O lume do feminismo 
segue aceso en Ferrol
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Sen dúbida coñecer a Jane Goodall marcou a súa vida. 
Rebeca Atencia dirixe o Instituto que leva o nome da 
prestixiosa primatóloga no Congo desde hai unha década, e 
foi a visita da propia Goodall e a súa oferta de traballo cando 
Rebeca traballaba nun primeiro proxecto con chimpancés o 
que a convenceu para converter África -onde ía só por un 
ano- no seu fogar. 

Pero antes de Jane estivo Jaime, o gardabosques de 
Serantes, a persoa na que a nena Rebeca se fi xaba para 
achegarse aínda máis a unha natureza que formou parte 
fundamental da súa infancia. Os bosques dos arredores 
de Ferrol, os cabalos, os cans foron os seus compañeiros 
e os dos seus irmáns -outras cinco nenas e un neno-, e 
dese mundo formaba parte tamén el. “Yo quería ser como 
Jaime”, confesou emocionada cando o pasado 6 de marzo 
o gardabosques lle entregaba no teatro Jofre un ramo de 
fl ores como sorpresa fi nal da gala do Día da Muller,  na que 
se recoñeceu “o seu traballo para mellorar o lugar onde 
vivimos e a calidade de vida das persoas”, como lembrou o 
alcalde, Jorge Suárez.

Por primeira vez o galardón do 8 de Marzo foi froito 
dunha decisión plenaria, adoptada por unanimidade e 
tamén co apoio do Consello Sectorial da Muller. O traballo 
desenvolvido por Rebeca Atencia, o seu labor científi co, o 
seu activismo, a súa loita pola igualdade de oportunidades e 
por conseguir un planeta mellor foron a os criterios polos 
que se guiou a Corporación para lle outorgar esta distinción, 
na que pesou tamén que leve o nome de Ferrol polo 
mundo adiante.

E resulta que Ferrol non está tan lonxe do Congo. As praias, 
a choiva, a humidade, ¡ata os eucaliptos! lémbranlle a miúdo 
a súa cidade natal, que quedou pegada ao seu corazón, 
como recordou na súa intervención no Jofre. Dirixiuse ao 
numeroso público despois de ver un emotivo vídeo no 
que lle enviaban mensaxes os traballadores e traballadoras 
do Instituto Jane Goodall, os que foron compañeiros e 
compañeiras de colexio e a súa familia, e no que tamén 
apareceron -como non- moitas imaxes de chimpancés. 
Batendo nas ramas, nunha mesa de operacións ou 
colgados do seu colo. 

Rebeca Atencia, un amor 
pola natureza incubado 

en Serantes
A científi ca ferrolá, directora do Instituto Jane Goodall no 

Congo, recibiu o galardón 8 de Marzo 
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Rebeca Atencia recoñeceu que moitas veces, no Congo, 
tivo medo. Ao fin e ao cabo é a selva, con elefantes 
enormes, serpes velenosas e os propios chimpancés, 
que poden matar a unha persoa nuns minutos. Desde 
o principio dirixiu a un grupo de homes -hoxe ten 130 
traballadores e traballadoras ao seu cargo- e tivo que 
demostrar a súa fortaleza. Pero contaba co exemplo de 
Jane Goodall e unha idea clara: a necesidade de protexer 
aos animais e a natureza, algo que non se pode facer sen 
coidar tamén as comunidades que viven ao seu arredor. 
Porque a científica insiste en que para protexer as reservas 
hai que dar alternativas dignas á xente, ten que haber un 
equilibrio. Por iso adestrou ás mulleres no manexo de 
vehículos 4x4 -o que nun principio provocou a reprobación 
dos homes- e distribuiu os cargos de responsabilidade 
entre as persoas ao seu cargo en función das capacidades e 
non do sexo. 

No seu discurso aproveitou tamén para trasladar unha 
mensaxe clara na defensa do medio ambiente: o que 
facemos aquí afecta ao Congo e viceversa. As talas abusivas 
de árbores supoñen a desaparición das selvas e estas son os 
pulmóns do mundo, lembrou. E rematou co agradecemento 
á súa nai, que lle deu -dixo- a liberdade de elixir, a liberdade 
de ser persoa e de loitar polos seus soños.

A gala tivo o acompañamento musical da banda ferrolá 
Superglú, que interpretou versións dalgunhas das cancións 
favoritas da homenaxeada, entre elas temas de Elton John e 
Van Morrison, e outras composicións propias.

A concelleira de Igualdade, Saínza Ruiz, fixo notar a 
coincidencia entre o lugar de nacemento de Rebeca 
Atencia e a oceanógrafa Ángeles Alvariño. As dúas pasaron 
a súa infancia en Serantes. Animou a facer un exercicio 
de recuperación da autoestima colectiva e tivo palabras 
agarimosas para a premiada, dicindo que “soña e fai soñar 
coa súa enerxía, o seu carisma e o seu sorriso”.

A homenaxeada tivo palabras de 
agradecemento para a súa nai, por 
terlle dado a liberdade de elixir, e pediu 
concienciación para coidar as selvas, das que 
dixo que son os pulmóns do mundo

O alcalde, pola súa banda, incidiu na importancia da loita 
das mulleres e de que se produza unha revolución “alegre e 
pacífica”. Jorge Suárez destacou o papel das súas compañeiras 
no Concello, das que dixo que son o motor do goberno, e 
referiuse tamén ás palabras de Rebeca Atencia dicindo que se as 
selvas son o pulmón do mundo, o seu corazón son as mulleres.
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