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Un ano máis, e xa van 23, conseguimos, coa colaboración de alumnado e profesorado, 

sacar adiante outro número da revista A Cidá. O curso pasado retomabamos a edición 
en papel, unha experiencia moi positiva en canto ao resultado final e a participación. 

Partiamos ao inicio do curso da idea de realizar unha revista monográfica na que o fío 
condutor fose a muller. Dado que o centro estivo traballando no Contrato Programa 

"Feminino Plural" e no Plan Proxecta "Donas de si" sobre a igualdade e a  
convivencia, a nosa idea era que a revista fose unha ferramenta para dar a coñecer  

todas as actividades realizadas pola comunidade educativa. 
A revista compilaría e divulgaría o traballo feito nos dous proxectos que xiran sobre o 

tema da igualdade, os estereotipos de xénero e a convivencia. Continuariamos así o 
traballo iniciado o curso pasado arredor da exclusión da muller nos diferentes campos 

do saber ao longo da historia e a súa escasa presenza nos libros de texto. 
Dado que nas sociedades do século XXI as desigualdades entre homes e mulleres  

seguen a estar presentes, consideramos que a escola debe contribuír a crear unha  
sociedade máis xusta e igualitaria promovendo a formación integral e a igualdade de 

oportunidades entre homes e mulleres co obxectivo final de eliminación real do  

sexismo. 
Este ano as mulleres foron máis que nunca protagonistas nos medios de comunicación 

de todo o mundo polo activismo desenvolvido na loita pola igualdade e na denuncia da 
violencia que se exerce sobre elas. A folga do 8 de marzo, con todas as manifestacións 

e mobilizacións desenvolvidas, marcou un punto de inflexión na loita feminista,  
dándolle visibilidade a temas como a brecha salarial, a violencia machista e o sexismo. 

O noso centro quere apoiar tamén a loita por  
ese mundo co que xa soñaba  

Rosa Luxemburgo no século XX:  



 

O martes 15 de maio da Semana Cultural do instituto, o alumnado de 2º de  

Bacharelato tivemos o luxo de contar coa visita de Natalia Poncela,  
licenciada en Historia da Arte. Entre numerosas actividades, desde 

o 2006 colabora como crítica de arte no programa Diario Cultural na Radio Galega. 
Natalia Poncela coordinou unha xornada no Centro da Cultura Galega (CCG,  

Santiago) adicada a Elena Colmeiro. De feito, comezou a charla preguntándonos se a 
coñeciamos. Eu contestei que si e inmediatamente pensei “Elena Colmeiro é a filla do 

pintor Manuel Colmeiro”. Estiven a piques de dicilo cando me din conta do que  
ocorría. Elena Colmeiro, antes que filla de Manuel Colmeiro, é unha das máis grandes 

escultoras da arte galega. Iso é o primeiro que debería ter pensado sobre ela.  
 

E sobre estas cuestións tratou a charla de Natalia, quen nos foi ensinando a cantidade 
de magníficas artistas mulleres que nos estabamos a perder dende Artemisia  

Gentileschi, primeira muller que conseguiu ingresar na Accademia del Disegno de  

Florencia. Seguidora de Caravaggio e posiblemente tan talentosa coma el, mais a súa 
presenza nos libros de historia de arte é meramente anecdótica. Desgraciadamente, 

non é materia de estudo para nós, xa que a CIUG non a contempla, mais Judith  
sempre intenta darnos a coñecer a grandes artistas mulleres da historia, polo que 

cando Natalia nos falou dela a situamos sen problemas. Fíxonos ver a diferenza que 
había entre o óleo Susana e os vellos de Tintoretto e o de  Artemisia, xa que na do 

primeiro, a muller aparece un xeito relaxado, e na de Artemisia realmente mostra a 
incomodidade e o temor ante a agresión que 

mostra o cadro, pois estes vellos pretendían  
abusar de Susana. 

Versións da obra Susana e os vellos segundo  

Tintoretto e Artemisa Gentileschi. 

Tintoretto, 1565 Artemisia Gentileschi, 1610 

A arte é  

feminina 



 

 Os problemas de Artemisia por ser muller non remataron na súa marxinación como  

artista, senón que sufriu a violación por parte de Agostino Tassi, tamén artista e o seu 
perceptor privado. 

 
Chamoume especial atención o caso de Ana Mendieta, artista conceptual cubana. Crese 

que o seu home, o tamén artista Carl André, foi quen a tirou por unha ventá, morrendo 
no acto, despois dunha forte discusión debido a que Carl sentíase ameazado por Ana 

debido ao seu crecente éxito profesional. Non só me chamou a atención polo terrible 
asasinato, claro exemplo de violencia de xénero, senón tamén porque Carl Andre é un 

dos artistas que nos entran nas ABAU este ano. O martes foi a primeira vez que  
escoitei falar de Ana Mendieta, presuntamente asasinada por un artista do que teño 

que examinarme en ABAU. 
Ana Mendieta converteuse no centro dun movemento feminista, pois moitas activistas, 

cando hai unha exposición de Carl Andre, presentanse alí co lema “Onde está Ana  
Mendieta?”  

Todos nos  

sorprendemos 
cando Natalia nos 

contou o curioso 
e bastante  

desalentador  
caso dunha  

polémica que 
houbo coa artista 

Sonya Boyce.  
Nunha sala  

chamada “En 
busca da beleza” 

nun museo de  
Manchester,  

atopábase a obra 

Hilas e as ninfas, 
na cal a muller 

representábase 
coma un suxeito 

pasivo e decorativo ou como unha femme fatale. A artista decidiu retirar o cadro para 
observar a reacción da xente ao substituílo por un cartel no que poñía que fora retirado 

e deixando aos asistentes pegar algúns post-its coas súas opinións sobre esta decisión. 
O resultado foi que a xente pensou que o cadro se retirara pola censura dos nus, non 

pola reivindicación e denuncia da figura da muller. Incluso moitos xornais dixitais deron 
esta falsa versión dos feitos, o que nos mostra a pouca capacidade que temos para  

detectar cando as mulleres se atopan nunha situación de desigualdade, como é a súa 
cousificación. 

É sorprendente a visión que se proxecta das mulleres na arte, dende Eva a Dalila, como 
pecadoras, traicioneiras, mentireiras e malvadas. De feito, estas ninfas  

representábanse no momento previo a afogar a Hilas. 

 
Este tipo de actividades serven para concienciarnos da importancia de loitar polo  

recoñecemento das mulleres no mundo da arte e que a súa presenza non sexa  
meramente anecdótica. Dende a clase de 2º de Bacharelato de Historia da Arte, grazas 

a Judith, loitamos contra esta inxustiza, estudando tamén a incribles artistas que nos 
deixaron tan sorprendidos coma os seus compañeiros homes. 

John William Waterhouse, Hilas e as ninfas,1896 

Carmen Gloria Cernadas 



 

Lumes, o drama que se repite 
 A nosa terra berra estarrecida mentras arde ano tras ano, ata cheghar mesmo ao 
punto de pensar se quedará aínda alghún recuncho sen ter sido devorado polas lapas. 

O lume, a mesma pantasma de todos os anos, cérnese sobre a nosa amada Galiza sen 
vermos indicio alghún de que ao ano seguinte non volverá suceder o mesmo que no 

anterior. 
O despoboamento, en particular do noutro tempo esplendoroso rural ghalegho, é a  

causa básica desta tráxica noticia recorrente que se vén repetindo ano tras ano durante 
décadas. E quen é o culpable deste feito? Ninguén en particular e todos en xeral; a 

avaricia colectiva e o afán único de acumular bens sen importar ata que punto estamos 
a esquilmar a nosa natureza.  

Un ghrupo a ter moi en conta neste caso é a clase política. Os mandatarios que se  
levan sucedendo desde hai anos cada vez fan menos caso do noso sector primario. Os 

aghricultores, ghandeiros, pescadores … da nosa comunidade cada vez atopan menos 
perspectivas de futuro. 

As axudas que reciben son moi reducidas, tan só unha sombra do que debían ser. Cada 

vez atopan máis e máis atrancos para desenvolver a súa actividade, con leis que lles 
cortan todas as vías de saída e que os obrighan a manter o seu nivel de vida a poucos 

centímetros do nivel do chan, cando as clases políticas xa chegharon enriba das nubes. 
Non é de estrañar que a mocidade opte por abandonar o noso rural, traendo como  

consecuencia o drástico descenso da poboación das aldeas, das cales, actualmente, ao 
redor dunhas 3000 se atopan xa deshabitadas. Todo este abandono sistemático está 

causando un aumento da masa vexetal incontrolada nos nosos montes e incluso en  
terreos antes cultivados, polo que, deste xeito, os lumes son inevitables. Por outra  

banda, coma en todo, sempre hai quen saca proveito. Por exemplo, para os  
mandatarios constitúe un alivio o feito de que ardera, pois non terán que ghastar  

fondos en rozar e crear cortalumes nesa zona. É tal o afán de aforro, que son os  
cidadáns os que teñen que loitar contra os incendios; pois xa parece unha chanza que 

Portugal, na mesma situación ca nós, envíe 200 brigadistas e de Madrid só nos envíen 
20. O certo é que queda moi bonito na campaña electoral prometer investir na redución 

do número de incendios, mais as palabras acábaas levando o vento. 

Sempre nos din "para o ano que vén", e chegha outro ano, e pasa tamén, e pasa  
tamén, e pasa tamén e volven dicir “para o ano que vén”. E é que sempre oímos, coma 

unha vella canción ou o renxer do eixo dun carro a vella promesa de que ao ano  
seguinte todo mudará; mais queda niso, nunha promesa inconclusa. E, mentres tanto, 

a nosa terra arada e rearada mil veces a que nos criou, ve como arde coma arume o  
produto do abandono ao que foi sometida polos seus fillos. 

Parece que os mandatarios seguen a facer oídos xordos ás queixas e berros silandeiros 
da nosa terra; e só cando queimemos a última árbore, pesquemos o último peixe e  

envelenemos o último río, só entón e nada máis ca entón oiremos de boca dun  
poderoso:  

"Vaites, os cartos non se comen".  

Rubén Pardiñas 



 

Durante a semana cultural do instituto o alumnado 

de 1ºBACH fixo unha saída para coñecer os 
Penedos de Traba e Pasarela, un  

espazo declarado Monumento  
natural. 

Trátase dunha espectacular  
paisaxe formada  

polos restos  
erosionados dunha  

xigantesca  
cordillera  

formada  
hai uns  

trescentos  
millóns  

de  

anos  
... 



 

Cristina Ledo, profesora de tecnoloxía. 

Por que decidiches estudar Físicas? 

 Porque sempre tiven a curiosidade de saber como pasaban as cousas. Quería  

entender como funcionaba o mundo, explicar o que ocorría ao meu redor, todo me  
parecía interesante e marabilloso. Desde sempre me gustaron as ciencias, abríanme 

portas ao entendemento. 
Físicas era considerada unha carreira moi difícil para xente intelixente e algo rara, o  

típico “físico tolo” mais eu dixen … “e por que non eu?”. 

Había moita diferenza entre o número de alumnos e alumnas na túa clase? 

 Sí. As carreiras de Ciencias collíanas normalmente rapaces e Físicas aínda máis. En 
primeiro de carreira comezamos unhas 150 persoas pero en segundo xa só quedamos 

unhas 80. Delas só estariamos 20 rapazas. 
Entre o profesorado de Físicas todos eran homes agás as de matemáticas que eran a 

maioría profesoras. Era un mundo moi masculino e si, tiñamos profes típicos “físicos  

tolos”. 

Sentícheste algunha vez incómoda nos anos de carreira polo feito de ser muller? 

 Tíñamos que superar os mesmos exames e prácticas pero algunha vez cando  
estabamos facendo algunha práctica se ás rapazas non nos saía os compañeiros dicían 

“xeralizando“ que eramos unhas inútiles mentres que se non lles saía a eles dicían que 
era porque pasaban de facelo. 

En concreto un profesor atrevíase a dicirnos que as mulleres só distraiamos aos homes 
do seu labor, mais nós estabamos alí coma todos e todas, para traballar. 

Que cousas  positivas cres que aportou a tecnoloxía á situación das mulleres na nosa 

sociedade? 

 A tecnoloxía ten coma finalidade inventar obxectos e máquinas para facilitarnos a 
vida ás persoas. De sempre houbo mulleres creando e inventando aínda que  

historicamente se nos invisibilizou e parece que todo foi inventado polos homes. 

A tecnoloxía aportou moitas facilidades e axudou moito ás mulleres, que normalmente 
eran, e son,  as que se adican as tarefas do fogar, basta con pensar a de horas que 

aforrou unha lavadora. 
Respecto á situación das mulleres, estamos pasando de ser recoñecidas socialmente só 

coma usuarias a inventoras. Espero que siga habendo moitas máis mulleres que confíen 

na súa capacidade para poder ser o que queiran: científica, astronauta, condutora de 

F1, programadora ou calquera cousa coa que soñen. As portas do mundo están  

abertas!! 

Fálanos da túa visita ao parlamento europeo. 

 Do 6 ao 8 de Marzo acudín a unhas xornadas feministas no Parlamento Europeo, 
en Bruxelas, organizadas pola Esquerda Europea. Fomos unha representación de 25  

mulleres galegas de diversos ámbitos.  
Alí escoitamos varias ponencias sobre a situación da muller en Europa desde Finlandia, 

Reino Unido, Polonia, Alemaña, Francia ata españa.   



 

Foi duro comprobar que a situación da muller é igual de mala independentemente do 

país tanto nos dereitos laborais coma no rural e víctima de abusos e violacións, 
prostitución e trata de mulleres. Certamente este sistema capitalista benefíciase dos 

traballos das mulleres non remunerados (nas tarefas do fogar e coidados) e dos  
ingresos por prostitución. 

Mais, por outra banda é esperanzador comprobar que as mulleres nos estamos a  
organizar, denunciar e certamente o feminismo está sendo o freo a este voraz sistema 

capitalista que nos deshumaniza coma sociedade. Basta con ver a cantidade de persoas 
que saímos á rúa este pasado 8 de Marzo por un mundo máis xusto e de relacións 

baseadas no bo trato. 

Gisela Vigo, Daniela González e Lucía Martínez 



 

María del Mar, profesora de informática do centro. 

Por que decidiches estudar informática? 

Necesitaba traballar pronto e cerca da miña casa debido á morte do meu pai e un dos 

meus profesores faloume da carreira de informática, que duraba só 3 anos. 

Había moita diferenza entre o número de alumnos e alumnas na túa aula? 

Moitísima. No primeiro curso había cinco rapazas na miña clase e uns corenta e pico  
rapaces. Isto era na miña clase, porque había dúas; na outra non había ningunha  

rapaza. Hai que ter en conta que en cada unha das clases tiña uns 50 alumnos. 

Tiñas algunha profesora? 

Si, a maioría delas eran de Matemáticas e de Álxebra. Teño un recordo moi bo dunha 
profesora que se chama Amparo que é moi recoñecida no campo da intelixencia  

artificial na Universidade da Coruña. 

Sentícheste algunha vez incómoda nos anos da carreira polo feito de ser muller? 

Bastante. Había xente que pensaba que non sabía facer nada, incluso houbo ese  

momento no cal, eu, que non manexara nunca un ordenador, naturalmente non sabía 
como inicialo, e uns compañeiros tiveron que dicirme como. E tamén houbo un profesor 

con quen o pasei moi mal, que si que discriminaba ás rapazas activamente. Pero, en 
xeral, o alumnado axudábase e os profesores eran imparciais en principio. 

Había ata certos alumnos que envexaban ás rapazas, polas súas capacidades. 

Como era o primeiro ordenador que tiveches? 

Obviamente era moi vello, e sempre estaba facendo ruído ao utilizarse. Só tiña 1GB de 
RAM; non había sequera programas do estilo de Office na universidade; non  

empregaba tampouco Windows, senón outro OS chamado Unix (logo sería Linux); e 
tardaba tanto en executar que daba tempo de ir a cafetaría e voltar no proceso de  

executar un programa. Estiven toda a carreira con el. 

Que cousas positivas cres que aportou a revolución tecnolóxica, especialmente a  

informática, a nosa sociedade? E a situación da muller? 

Primeiro de todo, o factor de comunicación que aporta as empresas e á vida persoal: 
entrevistas de traballo, redes sociais,... e crea un novo mundo, a realidade virtual, na 

cal se pode facer todo agás o contacto táctil.  
En relación tamén coa muller, aporta invisibilidade ás persoas, o que fai que o talento 

na rede sexa real. Por exemplo, na realidade é moi raro atopar xente falando sendo de 
distintas xeracións; en cambio, na realidade virtual, iso pasa frecuentemente. Tamén 

se aplicaría ás mulleres, que deixarían de ser xulgadas pola súa condición, e pasarían a 
ser xulgadas non pola súa presenza, senón polo seu intelecto. 

Raúl Vázquez e Jorge Rial 



 

Un ano máis, a filóloga e poeta galega Dores Tembrás realizou un 

obradoiro de poesía co alumnado de 2º da ESO e FP 
Básica I no marco das actividades propostas polo EDL para a semana cultural. 

Nesta ocasión, traballamos con Penélope, unha das figuras míticas da literatura  
universal. Con esta actividade, coñecemos a unha Penélope caracterizada polo tear e o 

fío e unha mirada pensativa. Lemos alguns poemas sobre distintas Penélopes e  
diferentes formas de ver esta personaxe para, finalmente, escribir as nosas diversas 

opinións. 
Ao remate, agasallamos a Dorés Tembrás coa característica figura de Castelao e leuse 

un poema co que todos e todas nos emocionamos. 

Lucía Vidal 

O 23 de febrero conmemoramos a data 

de nacemento de Rosalía de Castro, a  
nosa escritora máis universal. Dentro das 

actividades propostas polo EDG,  
realizamos a lectura nas aulas do  

Manifesto da Asociación de Escritoras 
e Escritores en Lingua Galega no Día 

de Rosalía de Castro 2018: Abride a 
fiestra. O alumnado homenaxeouna con 

flores que se colocaron ao pé do mural da 
escritora que temos no noso centro. O 

profesorado podía recoller un cravo e un 
libro de Rosalía para levar a clase.  
 

Durante esa semana na hora de titoría 
realizouse  a lectura dunha escolma da 

poesía de Rosalía. 

En colaboración co concello de Zas, o 
alumnado de 2º ESO e FP Básica  

participou una actividade teatral Brincado 
coa poesía de Rosalía!, brincando coa  

poesía e tecendo lazos teatrais con  
nobelos de emocións. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaximinoromerodelema/node/570
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmaximinoromerodelema/node/570


 

As nais seguen a ser as que fan a meirande parte 

das tarefas da casa. 
No marco das actividades relacionadas coa igualdade e os estereotipos de xénero, este 

curso realizouse unha enquisa entre todo o alumnado do centro sobre que tarefas da 
casa, nas que se preguntaba pola preparación da roupa (lavar e pasar o ferro), pola 

preparación das comidas e pola limpeza da casa (lavar a louza, fregar o chan, facer a 
cama, ...). 

As conclusións da análise dos resultados foron as seguintes: 

Na limpeza da casa os resultados son moi 

similares ás anteriores tarefas, sendo  
igualmente a nai a que se encarga sempre 

ou case sempre. 

Como conclusión final temos que admitir que o reparto das tarefas da casa segue sendo 

moi desigual entre homes e mulleres, constatándose que as nais son as que levan o  
peso e a responsabilidade do traballo e o papel dos fillos e fillas non é significativo.  

As nais encárganse da preparación da roupa 

de xeito maioritario fronte aos pais, fillos e 
fillas. Estes últimos encárganse en moi  

poucas ocasións destas tarefas, aínda que 
cando o fan non hai diferenza entre sexos. 

Segue a ser a nai a que se encarga con 

máis frecuencia das comidas, aínda que, 
en comparación coa preparación da  

roupa, participan algo máis os pais e os 
fillos e fillas indistintamente. 

A pesar de que se aprecia unha certa 

participación do sexo masculino, tanto 
pais como alumos, nas tarefas da  

casa, detéctase unha porcentaxe alta 
destes que nunca ou case nunca as fan.  

Daniela González, Gisela Vigo, Nerea Reyes e Leticia García 



 

POLO ALUMNADO DA  

MATERIA DE EPVA DE 4ºESO 

historia 

fan 
tamén 

mulleres  
AS  

INTERPRETACIÓN DUNHA PINTURA 

MURAL DO ARTISTA DE RÚA 

REALIZADA  

Noa Lema Rial 

Rosalía de Castro, muller pioneira. 

“Porque aínda non lles esta permitido ás mulleres 
escribir o que senten e o que saben” Isto dixo Rosalía, pioneira 

na defensa das mulleres. A primeira que se atreveu a reinvidicar os seus dereitos, e  
sobre todo, a primeira que deu a cara pola súa patria, pola súa terra. Símbolo dos  

galegos, símbolo da valentía e sobre todo, símbolo do amor cara o propio, do amor  
cara o seu. 

Rosalía no só traballou no ámbito doméstico, coidando os fillos e facendo as tarefas do 
fogar, senón que escapou do rol tradicionalmente atribuído á muller na súa época, e 

asumiu protagonismo como escritora nun tempo no cal isto era cando menos, un acto 
de arrogancia. 

Rosalía foi unha intelectual, unha feminista, unha galeguista, unha muller con gran 
conciencia social e política. Unha muller que contou a través dos seus poemas a  

situación do seu país, de Galicia: a emigración, a inxustiza, a imposición doutro idioma, 

a situación do galego, a perda da cultura propia…pero tamén unha descrición minuciosa 
e cun claro amor pola natureza e pola súa terra. 

Rosalía de Castro foi todo un exemplo e unha referencia na súa época, por superar as 
trabas que supoñía o feito de escribir en galego no século XIX e a súa propia valentía 

contribuíu a manter viva a lingua galega, reinvindicando a súa valía e o seu uso. 
Noutra ocasión Rosalía dixo: “É feliz o que soñando morre. Desgraciado o que morra 

sen soñar”, quizais ela non podería nen soñar naquel tempo que se ía a converter nun 
grande símbolo para os galegos e para o feminismo. 



 

María Victoria Casares Pérez, nada na Coruña en 1922, foi 

unha actriz galega que triunfou en Francia, onde tivo que exiliarse por ser filla de  
Santiago Casares Quiroga, Ministro da II República Española. 

Aos 14 anos, tras o levantamento militar fascista, acompañou o seu pai ao exilio na 
Francia. Estudou no liceo Victor-Duruy, onde aprendeu o francés e coñeceu o actor de 

nacionalidade española Pierre Alcover, membro da Comédie-Française. Isto impulsou a 
María a facer teatro. Máis tarde coñeceu a Albert Camus e comezou unha relación 

sentimental, quen puxo a María en contacto coa Resistencia e os exiliados españois. 
Camus foi para a actriz "pai, irmán, amigo, amante e ás veces fillo". María Casares 

representou obras de Sartre, Jean Anouilh, Jean Cocteau, Genet e Claudel, 
converténdoa en musa do existencialismo francés.  

En 1949 entra na Comédie Française e cinco anos máis tarde no Teatro Nacional 
Popular (TNP), compañía pública cunha forte preocupación social. Antes ca ela, ningún 

actor ou actriz estranxeiro actuara na Comédie-Française. Participou na creación e 
potenciamento do festival de teatro de Avignon. María Casares interpretou a Lady 

Macbeth, María Tudor e Ana Petrova, entre outras, en obras de Shakespeare, Victor 

Hugo, Chekhov, Ibsen e Eurípides. 
Participou en xiras por todo o mundo, aparecendo en grandes clásicos do teatro 

francés. En 1957 realizou unha xira por Suramérica, durante a que foi homenaxeada 
polos exiliados galegos (Eduardo Blanco Amor, Rafael Dieste, Luis Seoane, Laxeiro,...) 

e se produciu o reencontro coa súa lingua.  
Tras conseguir a nacionalidade francesa en 1975, no ano 1976 volveu a España para 

representar El adefesio de Rafael Alberti en Madrid e Barcelona, mais nunca regresou a 
Galicia. 

En 1980 publicou un libro de memorias, Residente privilexiada, donde ela mesma dicía 
“Vivir nun exilio permanente” título que alude ao status na súa tarxeta de residencia 

orixinal emitida por Francia. En 1989 acadou o premio Moliére á mellor actriz de teatro 
e foi nomeada ao César (1989). Recibiu do goberno francés o Premio Nacional de 

Teatro e en España a Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes. Obtivo o premio 
Segismundo da Asociación de Directores de España, concedéuselle o título de filla 

predilecta da Coruña e a medalla Castelao da Xunta, que non acudiu a recoller. 

Os premios que concede cada ano a Asociación de actores e actrices de Galicia ás artes 
escénicas, dende 1997, se denominan “Premios María Casares”. Un ano antes, en 1996, 

a actriz falecera na súa casa de campo, Château de La Vergne, en Alloue, en  
Poitou-Charentes, que deixou en herdanza á vila. Na actualidade o Domaine de la 

Vergne é unha residencia para artistas e lugar de representacións. 
Parte da súa vida foi novelada por Manuel Rivas en Os libros arden mal (2006) e en 

Memorias de cidades sen luz (2008) de Inma López Silva. O proxecto audiovisual 

Proyecto C3 homenaxeouna na curtametraxe Crea: María Casares (2013), con Noelia 

Toledano como actriz principal, xunto a Maruxa Mallo e Carolina Otero. 

Alumnado de Literatura Universal de 1ºBACH 
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María Wonenburger, a 

matemática galega que 
triunfou nos Estados Unidos 
María Wonenburger Planells foi unha  
matemática galega, máis coñecida fóra das  

nosas fronteiras que no noso país. 
A científica, nacida en Oleiros e falecida no 

2014, foi unha experta na teoría de grupos e 
fixo carreira nos EEUU e en Canada. 

María, ademais dunha excelente estudante, 
era afeccionada aos deportes, a música e os 

idiomas. 
Na Univesidade Central de Madrid , destacou 

polos bos resultados académicos o que animou aos seus profesores a que pedise bolsas 

para completar os estudos no  
estranxeiro  e así solicitou e obtivo unha bolsa Fullbright para realizar a teses doutoral 

nos EEUU, sendo a primeira matemática española en obtela.Despois de doutorarse nos 
EEUU, voltou ao seu país, onde non lle recoñeceron o título e tivo que realizar outra  

tese doutoral, coa que tampouco obtén o título de doutora por problemas  
burocráticos. Entón, o destacado matemático, Israel Halperín propónlle traballar en  

Canada, onde foi profesora na Universidade de Toronto,( a única muller profesora  
nesta universidade)  e despois catedrática na Univesidade de Indiana. 

A súa investigación enmárcase na área da Álxebra e os seus traballos foron aplicados 
no campo das Matemáticas, Física e Informática. 

José Denís e Manuel Senande 

Concepción Arenal (Ferrol, 1820 - Vigo, 

1893) 
Licenciada en Dereito, Escritora, Xornalista e pioneira do 

feminismo español. 
Concepción Arenal  foi unha muller avanzada,  

protectora dos máis débiles e das mulleres sen dereitos. 
Publicou a súa primeira obra sobre os dereitos da  

muller, A muller do porvir (1869) criticou a teoría da  
inferioridade das mulleres por razóns biolóxicas  

estendida na España do s. XIX. Loitou por difundir a 
idea de que a muller accedese á educación, fose  

respectada, e que se lle dese a oportunidade de  
desenvolver outras funcións máis aló que simplemente 

ser nai e ter fillos. 
Concepción Arenal puido asistir ás clases da  

universidade só vestida de home e participar en faladoiros políticos e literarios coas 

súas ideas liberais e progresistas. Foi firme defensora dos dereitos das mulleres e os 
homes nas cárceres, chegou a ser a primeira muller co título de visitadora de cárceres 

de mulleres. Coas súas palabras e os seus actos denunciou a miseria das casas de 
saúde, a mendicidade e as condicións da muller no século XIX. Neste camiño a  

educación era fundamental, segundo unha das súas frases máis célebres: 

«Abride escolas e pecharanse cárceres» 

Alumnado de historia de 4º ESO 



 

Isabel Zendal. Cando o 30 de novembro de 1803, o barco María Pita saía 

da Coruña rumbo a América, só unha muller ía entre a tripulación da Real Expedición 
Filantrópica da Vacina: Isabel Zendal, a primeira enfermeira da sanidade pública en  

misión internacional encargada de levar a vacina da varíola a América. 

A súa misión, coidar e protexer aos máis de vinte nenos, incluído o seu propio fillo, que 

formaban parte dunha expedición que cambiaría o rumbo da historia médica. Mais 
mentres os principais nomes dos responsables da expedición pasaron á historia con  

nome e apelidos, tiveron que pasar séculos, para que se valorase  a verdadeira  
identidade desta enfermeira de Ordes. 

O doutor Francisco Javier Balmis, un médico militar ao que se lle encomendou a  
dirección da expedición, necesitaba que xunto ao equipo médico, viaxasen con el a 

América e as Filipinas un grupo de nenos aos que se lles tería que ir inoculando o virus 
das vexigas para que o fluído chegase en óptimas condicións alén do mundo. Foi entón 

cando Isabel se uniu á Real Expedición para coidar dos nenos durante a viaxe. O  

obxectivo era estender a vacina das vexigas a todo o mundo para erradicar ou polo 
menos minimizar ao máximo, os efectos dun virus letal que xa se levara millóns de  

vidas en todo o planeta. 
Despois de viaxar por infinidade de lugares do territorio da América española e das  

Filipinas, Isabel Zendal non regresaría nunca máis á súa terra. Os seus pasos pérdense 
en México, onde parece ser que se asentou o resto dos seus días xunto ao seu fillo  

Benedito. 
A Organización Mundial da Saúde considerouna a mediados do século XX como a 

"Primeira enfermeira da historia en misión internacional". 
Cando Isabel se dispoñía a viaxar cos nenos no barco María Pita, o capitán denegoulle o 

paso por ser muller. Entón Isabel respondeulle: “Se eu non vou, os nenos tampouco.” 
Para conmemorar esta expedición, colocáronse unhas columnas na cidade da Coruña. 

co nome de cada un dos nenos  que ían naquel barco. 

Candela Barcia, José Manuel Andrea, María Lema, Eva Domínguez e Simón Collazo 



 

Uxía Pastoriza Lema, Rodrigo Grille Zayas e Manuel Rodríguez Rojo 

É educada dende  

pequena nun ambiente 
liberal e culto e obtén o 

título de Mestra Superior 
aos 16 anos. Aproba as 

oposicións co número un 
da súa promoción en 

1901 obtendo praza na 
súa cidade natal (A  

Coruña) onde exercerá a 
docencia ata 1936 ano 

no que é “depurada” por 
razóns políticas. Ao novo 

réxime franquista non lle 
gustaban as súas ideas 

republicanas  dunha  

escola única, pública e 
aconfesional,  

promovendo a educación 
de ambos sexos e na 

que tivera presenza a 
lingua galega. 

Foi discípula e devota  
seguidora da penalista 

Concepción Arenal e 
amiga da educadora  

María de Maeztu, á que 
tivo honor de recibir na 

Coruña. Tamén recibiu 
na súa cidade de  

nacemento ao escritor 

Federico García Lorca, en 
1932, que tiña  

expresado o desexo de 
coñecela persoalmente sabedor do prestixio adquirido por esta galega pioneira na  

renovación educativa, na defensa dos dereitos das mulleres, na xustiza, na liberdade, e 
no progreso e cun gran sentido social nas obras de beneficencia atendendo ao benestar 

de nenos e nenas, na seguridade de que a mellora nas condicións de vida redundaría 
no seu desenvolvemento mental e apoiando as necesidades básicas (alimento e abrigo, 

defensa, traballo solidario, descanso e xogo). 
Consciente de que para afondar na reforma educativa que tentaba poñer en  

marcha era de vital importancia a comunicación con outros pedagogos, en 1935 visitou 
Francia, Bélxica, Italia, Holanda Suíza ... Todas esas vivencias, sensacións e novos  

conceptos pedagóxicos quedaron plasmados na súa obra “Paises y Escuelas” onde  
realiza unha critica das prácticas pedagóxicas observadas avogando por unha  

educación gratuíta e obrigatoria, democrática e activa e con presenza no curriculum da 

música e da ximnasia rítmica. 
Profesional e humana concedía gran importancia ás relacións persoais e  o diálogo; a 

cordialidade o respecto e o compañeirismo presidiron o seu traballo na comunidade 
educativa onde defendeu firmemente os dereitos das mulleres e traballou pola súa 

emancipación social, cultural e profesional. 



 

Ana María Prieto, a primeira 

programadora de Galicia, comezou a 

traballar en Bull General Electric, en 1963. A súa  

historia comezou cando deixou a escola para traballar 

como operadora farmacéutica en BE, unha das  

primeiras multinacionais de ordenadores da época. 

Despois de formarse con cursos en 1963, ela tornouse 

na primeira programadora de Bull en Madrid. 

“Como programadora escribín en BOLOCO (linguaxe de 

ordenadores), para preparar as novas máquinas que 

chegaban a Bull”. Foi colaboradora de varios clientes de Bull, incluíndo Shell e  

Barreiros. Aos 21 anos estivo presente en feiras tecnolóxicas. 

Cun breve adestramento de poucos meses, Ana María conseguiu converterse na  

primeira programadora da compañía. E non só logrou iso, con 21 anos, podía presumir 

de estar presente nas feiras tecnolóxicas máis importantes do mundo. Pero a súa  

contorna non comprendeu o alcance do seu traballo. Só os compañeiros da súa  

empresa. 

Na década dos 60, o mundo dos negocios e, especialmente, o da informática era cousa 

dos homes. Ana María tivo que escoitar moitas veces que unha muller debía ser unha 

secretaria e non debería traballar coas computadoras. Pero ela soubo avanzar e  

traballar no que realmente a fascinou. 

Begoña Vila, astrofísica especializada no estudo de galaxias espirais. Na 

actualidade reside en Washinton DC e traballa como enxeñeira de sistemas na NASA. 
Ela creou o Fine Guidance Sensor, un sensor que levará o telescopio espacial James 

Webb (tamen traballou no seu diseño e na sua construción), ademais de ser a  
encargada da proba final do grupo de instrumentos antes da sua integración co 

telescopio. 
No 2016 foi premiada pola NASA coa medalla “Exceptional Public Achievement Medal” 

que concede ás persoas alleas á  
organización pero que contribúen á 

misión da axencia espacial  
estadounidense. 

 
Estudou astrofísica na universidade 

de Santiago de Compostela e no 
instituto de astrofísica de Canarias e  

doutorouse en astrofísica no centro 

Jodrell Bank para astrofísicos na 
universidade de Manchester. 

 
“As rapazas pensan que este  

traballo é para homes, pero non é 
así, vin moitas mulleres nesta  

profesión que valían moito” 

Alumnado de tecnoloxía 3º ESO 

Alumnado de 1º FP Básica 



 

Olimpia Valencia, nacida en Baltar, Ourense, no ano 

1898, no seo dunha familia acomodada. Estudou maxisterio, pero 
en 1919 cursa en Santiago a carreira de Medicina, licenciándose con 

honras no 1925. Nese mesmo ano transládese a Madrid para  
realizar unha tese doutoral. Trasládase a Vigo no 1928, onde pon en 

marcha un consultorio de medicina xeral e xinecoloxía. Foi unha das 
fundadoras da Academia Médico Quirúrxica de Vigo, institución onde 

chegou a ser vicepresidenta. 
Sempre tivo un compromiso con Galicia, chegando a pasar varios 

días no cárcere acusada de pertencer ao Partido Galeguista. Uns 
anos despois, xubilouse mais seguiu a traballar no seu consultorio 

privado. Morreu no verán de 1987. 
Nunha entrevista concedida a Johan Carballeira a principios de 

1930, Olimpia Valencia fala sobre temas relacionados coa muller: 
“Que sexa un verso humano. Sabia e sutil, como un bo verso.  

Sinxela e sensible”. 

Ángela Ruíz Robles, pedagoga, profesora de linguas 

mais sobre todo inventora!!! 
Nunha época onde se afirmaba que as mulleres carecían de poder 

creativo, esta gran muller escribiu 16 obras e inventou tres inxenios 
moi importantes para o ensino: a máquina taquimecanógrafa, un 

atlas lingüístico gramatical e a enciclopedia mecánica. 
A súa motivación: «Xa que traemos aos nenos a este mundo, temos 

a obriga de facerlles a vida máis doada».  Con ese propósito  
traballou para alixeirar as mochilas dos seus alumnos e facilitar a 

súa aprendizaxe. O prototipo da Enciclopedia Mecánica ou libro 
mecánico incorporaba en 1949 sons, un gran número de gráficos, 

auto iluminación, a posibilidade de escribir o propio lector,  
probabilidade de enlaces textuais, zoom, información multimodal e 

contidos actualizados. Tamén idiomas: castelán, inglés e francés. 
Pouco espazo e pouco peso contiñan a maior cantidade de materias 

escolares posible: todo no tamaño dun só libro. E podíase ler tanto 

en vertical como en horizontal. De aí que Ángeles Ruiz Robles  
poida ser considerada a precursora do actual libro electrónico ou 

ebook. Ata google lle ten dedicado un doogle! 
Doña Angelita, que era como se coñecía en Ferrol, afirmaba que "Se 

os mortos resucitaran verían todos os cambios tecnolóxicos da  
sociedade, ascensores, electrodomésticos… pero se miraran o  

ensino, comprobarían que todo segue como na Idade Media”. 
 

No se teñen acadadas algunhas das súas inquedanzas, mais  
podemos afirmar ela cumpriu co seu propósito: "Vimos a este  

mundo non só a vivir a nosa vida o máis cómodo e mellor, senón a 
preocuparse dos demais para que podan beneficiarse de algo  

ofrecido por nós" 
Ela ofreceunos moito, non só os seus inventos, senón tamén unha 

visión do que debe ser o ensino, e sobre todo, unha actitude frente 

á vida produtiva, xenerosa e libre de tópicos absurdos. 

Alumnado do 2º ciclo de informática 

Laura Amigo, Alba Negreira, Mar Torrado e Luís Vázquez 



 

Dada a acollida que esta actividade tivo o curso pasado, o EDL, coa  

colaboración do departamento de galego, decidiu  
organizar un ano máis un concurso de haikus no que  

participou todo o alumnado de 1º e 2º da ESO. 
O haiku é un xénero poético de orixe xaponesa  e consta de tres versos sen rima de 5, 

7 e 5 sílabas que adoitan facer referencia a escenas da natureza ou da vida cotiá. O 
obxectivo foi fomentar a creatividade e a poesía. O alumnado, ademais de escribir o 

poema, realizou un debuxo ou adxuntou unha foto relacionada co tema do seu haiku. 
Finalmente fixemos unha exposición. 

Entregouse un premio por curso. O gañador en 1º da ESO foi Silver Lema Vázquez. 
 

 
 

 

 
 

 
En 2º da ESO a gañadora foi Daniela González Moure. 

 

A tartaruga  

de auga doce, nada 

como se nada 

Caen bágoas 

pantasmas na escuma  

encadeada 



 

Este curso, dentro do proxecto do contrato programa Feminino Plural, o EDL e o 

departamento de galego  organizaron un concurso 
de microrrelatos dirixido ao alumnado de 3º ESO que, 

a partir dunha frase inicial, elaborou un relato dunhas 100 palabras sobre a igualdade e 
os estereotipos de xénero. 

A gañadora foi Sarai Rial Suárez. 
  

Mamá xa non facía todo ... 

A Xan, o meu irmán pequeno, o caldo saíalle 

cada vez mellor, mais era díficil  conciencialo 

de que  debía  facer a comida, pasar o ferro e 

poñer a lavadora desde que mamá xa non  

estaba. 

Resultáballe estraño e custoso ter que facer 

tres daquelas tantas tarefas que mamá facía a 

diario. Máís estraño lle parecía que papá  

levase toda a vida dicíndolle que non era  

traballo ningún  manter a casa, criarnos,  

exercer o seu traballo e a maiores facerse 

cargo  do pequeno que levaba dentro. 

Igual esa era a razón pola que mamá non 

aparecía pola casa desde había  varios meses. 



 

PRIMEIRO AMOR (ADAPTACIÓN DUN RELATO DE MANUEL RIVAS) 



 

Carmen Gloria Cernadas 



 

Entre os días 13 e 18 de Maio tivo lugar a viaxe cultural de fin de 

curso a Roma Florencia e Pisa dos alumnos e das alumnas de 4º ESO do centro, 

acompañados das profesoras Agostina e Leticia,  

Durante estes días, visitamos os monumentos máis emblemáticos destas tres cidades 
como o Coliseum, a Fontana de Trevi, o Vaticano, o Duomo de Florencia ou a torre  

inclinada de Pisa e fartámonos a comer pizza, pasta e xeados. 
A viaxe estivo cargada de anécdotas que esperamos a fixesen inesquecible. Por  

exemplo, o paseo en carriño de golf polos xardíns de Vila Borghese, o diluvio que caeu 
a mediodia despois de visitar o Vaticano, a experiencia de viaxar en metro, o paseo 

por Termini de dúas estupendas mozas, o novo vocabulario italiano aprendido, a  
orientación dunha das profes (todo sexa por facerlles camiñar máis do debido) ou 

mesmo a baixada na estación de tren incorrecta. 
As dúas profesoras acompañantes quedaron encantadas coa experiencia porque o 

alumnado, a pesar dos madrugóns e as malleiras das camiñadas durante todo o día, 

portouse estupendamente e non se queixou nin unha soa vez. 



 

O que más nos impactou foron os trámites polos que unha das mulleres tivo que  

pasar para poder ir á universidade e conseguir unha praza pola noite, cando o dereito 
ao estudo debería existir para todas as persoas, sexan do xénero e da raza que  

Sexan e tamén o feito de que a traballadora Katherine tivese que camiñar un  
quilómetro para ir ao aseo xa que non se lle permitía utilizar nin as bicicletas para  

desprazarse nin tampouco os baños para mulleres brancas.  
Figuras Ocultas é unha desas películas que merece ter a súa repercusión, máis que 

nada, para dar visibilidade a esas persoas que a pesar de todas as cambadelas 
(racismo, machismo, etc.) loitan con toda a súa intelixencia e ademais achegan algo á 

sociedade. 

Estimados lectores, o grupo de 

TICS da clase de 1º de bach foi 
ver unha película, Figuras  

Ocultas, que nos encantou e 
emocionou. Incluso algúns  

chegaron a chorar debido ao  
realismo desta obra, que conta a  

historia dun equipo científico  
formado por mulleres  

afroamericanas que, no medio da 
carreira espacial dos anos 60  

proporciona á NASA un  
importante conxunto de datos 

matemáticos para desenvolver o 
primeiro programa de lanzamento 

dunha misión ao espazo.  

Este curso  dedicámoslle unha vez máis uns días a Semana Cultural (do 14 

ao 16 de maio). En 2º ESO, tivemos un obradoiro de poesía con Dores Tembrás. A min 
pareceume unha actividade moi bonita coa que cheguei a emocionarme. Tamén  

participamos nunha batukada coa que pasamos  momentos moi divertidos cos bidóns 
de plástico como tambores e versionando as cancións máis machistas con letras  

feministas. Pola tarde fixemos sushi, pero non nos saíu moi ben. 
No obradoiro de regueifa, fixemos dúas: unha sobre o mar e os pensamentos e outra 

sobre un namoramento. O último día vimos unha obra de teatro  sobre a vida de  
Maruxa Mallo pero a verdade é que me resultou moi aburrida. 

En resumo, uns días cheos de diversas actividades coas que aprendemos dun xeito  
diferente. 

Valoración da Semana Cultural por Leticia García 



 

Durante o curso 2017/2018 iniciamos un 

ciclo de encontros con mulleres  
relevantes, da zona e da cultura galega. 

Estes faladoiros "Ao son  
delas", organizados por  

voluntariado da Revista, alumnado de 
Artes Escénicas e Xestión Cultural e 

alumnado de Imaxe e Son, forman parte 
do Contrato-Programa “Feminino Plural” 

no que traballamos alumnado e  
profesorado ao longo do curso e que   

remataron con tres pequenos concertos 
das artistas convidadas e as súas  

bandas e que estiveron  abertos a toda a 

Comunidade Educativa. 



 

Admitámolo, as tardes dos luns resultan cansas e aburridas para tod@s. Porén a do 22 

de xaneiro foi unha excepción. Isto debeuse á actividade ofrecida polo noso centro na 

que gozamos da compaña de Guadi Galego e da percebeira 

Carmen Lista. 

Durante o xantar que compartimos coas convidadas, Carmen sorprendeunos coa súa 

voz cantando o “Feliz aniversario” a Guadi ao son do acordeón. Ambas as dúas,  
ofreceron un concerto improvisado no que entoaron cancións populares galegas  

acompañadas do acordeón de Manolo e dos coros do incrédulo público. Os cantos na 
cafetaría déronse por rematados mais a festa tan só comezara.  

Carmen está namorada do mar en todas as cores e versións que adquire. Por iso  
encántalle ser percebeira, porque está en contacto coas ondas calmas e enfurecidas. 

Ese gusto transmíteo e contáxiao narrando trazos únicos da súa profesión como que 
traballan quince días ó mes en función das mareas e por tanto da lúa. A veterana  

percebeira camiña dous quilómetros costa abaixo para desempeñar o seu traballo e  

logo ascende cos percebes que acadou no Roncudo, marisco polo que pode gañar dez 

ou sesenta euros o quilo dependendo da época do ano. No Nadal é cando máis custan, 

sobre todo ás percebeiras e ós percebeiros que se achegan ó perigoso mar arriscando 

as súas vidas. 



 

De feito a súa experiencia máis arriscada tivo lugar nesas datas hai tres anos. Aquel día 

Carmen albiscou “a mala”, a onda máis grande de cada sete, e advertiu aos  
compañeir@s co berro das percebeiras (o cal, xa se engadiu ó repertorio de cánticos do 

centro) mais ela caeu e tivo que aferrarse ás pedras para que a onda non a levase. “O 
mar dáme a vida pero tamén ma pode quitar”, así expresa a súa relación coa masa de 

auga salgada. Ao preguntarlle pola igualdade na súa profesión, ela explica que no seu 
Corme natal está moi marcado o matriarcado e sempre houbo máis percebeiras que 

percebeiros porque eles traballaban na mariña mercante. Hoxe en día, traballa con oito 
mulleres e algún home máis pero todos as respectan. 

Guadi afirma ter un vínculo romántico co mar que está moi presente nas súas cancións 
e na súa vida pero de xeito distinto que Carme, ela prefire manter as distancias con el 

porque lle dá medo. A cantante naceu en Cedeira nunha familia de afeccionados á  
música, estivo en asociacións musicais e comezou nun grupo case profesional coma 

unha amater. Actualmente ademais de ser cantante, é nai e mestra a media xornada. 
Ela entende que tod@s intentamos facer o mundo mellor e a música é unha gran  

plataforma para conseguilo, por iso o compromiso co feminismo e coa lingua  

protagoniza as súas cancións. Explica a figura da muller na industria musical que  
demasiadas veces se trata coma un obxecto sexual levando pouca roupa e limitándose 

a asinar discos, cando existen moitas instrumentistas ou produtoras que están máis 
ben na sombra.  

Ó rematar a entrevista estas dúas admirables mulleres foron agasalladas coas figuriñas 
de Castelao, xa convertidas nunha icona do centro. Carme alzouna semellando a 

“Estatua da Liberdade” mais clamando neste caso á igualdade de xénero. Guadi e o seu 
grupo transmitiron a mesma mensaxe a través do concerto que presenciamos e  

gozamos. Estes artistas reúnen seguidor@s de todas as idades e quedou reflectido  
cando uns nenos do colexio CEIP Labarta Pose subiron ó escenario para cantar “Chea 

de vida”. Un dos momentos máis incribles foi a interpretación de “Matriarcas” na que 
ninguén poido conter a melodía e os versos que ouviamos no timbre do centro e lemos 

ao subir as escaleiras.  
E así ó son de Guadi, ó son delas pedimos o que a pensadora Rosa Luxemburgo xa  

expresaba a principios do século XX e aínda non se acadou: “Por un mundo en que  

sexamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente libres.” 

Marika Yang e Teresa Cousilllas 



 

O día 19 de Febreiro, tivemos a sorte de ter con nós a SES e a Benedicta, 

dúas mulleres apaixoadas  pola música e que participaron no noso proxecto “Femenino 
plural”. 

As 16:30 comezou a entrevista, na que Benedicta, unha pandereteira de Muíño,  
contaba que aprendeu a cantar no traballo e a tocar a pandeireta nos bailes da vila.. 

Ela pensa que xa non se lle da tanta importancia a tocar a pandeireta coma antes mais 
está disposta a ensinar a todo aquel que queira aprender. Tamén pensa que 50 anos 

atrás había máis compañeirismo e que non se deben perder os costumes de antes.  
Engade que nos tempos de antes a vida era moito máis escrava, mais pasábano ben 

igual. Para ela a música significa moito e gústalle a unión dos galegos. 
No caso de SES, afirma que ten un sentimento moi especial pola música, aínda que non 

pensaba que se ía  dedicar a ese mundo. 
"Dedícome a isto por aceptar quen son e por querer ser quen son", afirmaba. 

Escribe con total liberdade sabendo que se enfrenta a algúns problemas pero pensa que 
se cala, enfrontaríase igual a eles. 

Fíxoselle un pouco difícil entrar na industria da música. "Normalizouse o que as  

mulleres só fosemos carne, pero non é así", engadiu. 
A música aprendeulle moitas cousas, entre elas, aprendeu o que son as persoas, e  

afirma convencida que para a música non hai idades, xa que a música rompe esa  
barreira. 

SES e Benedicta son dúas mulleres que aman a liberdade. 

Noa Romero e Sarai Rial 



 

O luns 12 de marzo, pola tarde realizamos o terceiro encontro con mulleres relevantes 

da zona e da cultura galega. Nesta ocasión  poidemos escoitar a Carmen  
Riveiro (unha emprendedora do rural con maiúsculas e presidenta da Asociación 

Amigos do Liño) e A Banda da Loba, cinco talentos femininos que dentro do 

panorama artístico galego   intentan recuperar  a tradición  dándolle un toque de   

calidade e modernidade á cultura galega a través da poesía e da música de autoras 
comprometidas 

Deixámosvos aqui algunhas reflexións interesantes que fixeron as nosas convidadas: 
 

"O liño é a tea máis antiga, a máis resistente, 
a máis san e ten moitas utilidades" 

"Nos fiadeiros cantábase. Era imprescindible. É 
necesario traballar cantando" 

"Da artesanía tamén se pode vivir, temos que 

reinvidicar o traballo na nosa terra, non hai que 
ir a Londres, hai que traballar a terra. Hai máis 

que libros. Hai mans e cabeza para movelas" 
 

"A música axudache a nivel emocional; 
viaxa contigo unha vez comezas" 

"Estase recuperando a música tradicional. 
Hai que coidala e crear música desde as 

raíces coa nosa impronta" 
“Non podemos deixar a nosa música, a  

nosa historia, os nosos sinais de  
identidade”. 

Rania Essaidi  
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O grupo de teatro do instituto, "Teatrófilas" representou 

a obra "A fonte das mulleres", baseada no filme iraniano do mesmo título, inspirado a 
súa vez na comedia grega "Lisístrata" de Aristófanes. 

Estamos nunha aldea iraniana sen auga corrente. O duro traballo das mulleres é ir  
buscar a auga ata unha fonte na montaña. Iso xa provocou varios abortos entre as 

mulleres ata que un día Laila planea algo para solucionar esa situación: unha folga de 
amor. O que de entrada parecía unha tolemia polo atrevemento da proposta, vai atopar 

un eco positivo en case todas as esposas. Mais iso traerá consecuencias ... 

Reparto: Mélodi Lema Martínez, Teresa Cousillas Lema, Jorge Rial Fondo, Antía Santos 

Ramos, Sarai Rial Suárez, Miriam Romero Pardiñas, Alicia Rama Castro, Noa Lema Rial, 
Andrea Fuentes López e Manuel Rodríguez Rojo. Son: Andrés Mourelle. Iluminación: 

Manuel Pose. Coreografía: Yago Espasandín. Dirección: Ricardo Vigueret 



 

Lucas Rama  

E foi todo moi intenso 

Un ata voltou con moza 
Pero ela era das Cruces 

De Baio era o Casanova 
 

Un día pola mañá 
Fomos ver o instituto 

Era un sitio moi grande 
Cuns murais tamén moi chulos 

 
A  última noite de todas 

déronnos a derradeira 
e pasámola moi ben 

bailando na discoteca 
 

O día que nos marchamos 

Fixémolo agradecidos 
Pola fermosa experiencia  

Tamén polos bocadillos 
 

Porque  a nós gustounos moito 
A viaxe ao País Vasco 

En vez de dicirlle grazas 
Dixemos  ESKERRIK ASKO!! 

Creo que nada mellor para resumir a nosa saída a 

Euskadi que esta regueifa: 

Na excursión deste ano                                                                  

fomos rapaces de Baio                           
das Cruces e de Burela                          

fomos todas ao País Vasco                   
 

Nos chegamos xa moi cansos 
Porque a viaxe foi longa 

No bus de arriba a abaixo 
Fomos dar nós moita volta 

 
Chegamos de madrugada 

Estábannos agardando 
Por fin vimos as literas 

Xa nós estabamos cantando 
 

E xusto á mañá seguinte 

Dixéronme ”Egun on“ 
Así dan aló os bos días  

Xente de bo corazón 
 

E gustoume  a viaxe 
Sentínme acomodado 

Algús pasárona toda 
Regueifando no escenario 



 

Unha das actividades que se levaron a cabo dentro do Contrato 

Programa “Feminino Plural” foi a elaboración dun collage. Tomando 
como base un deseño de Luís Seoane, colocamos no barco fotos e 

información de mulleres relevantes da cultura galega e no mar, 
novas publicadas na prensa durante este ano sobre temas 

relacionados coa muller (Violencia machista, estereotipos de  
xénero, reivindicacións feministas, ...).  

Grazas ao alumnado da  
revista por colaborar neste collage que quedará na cafetería 

do noso centro como recordo deste ano de loita pola  
igualdade entre homes e mulleres. 


