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Mulleres traballadoras

Nunha entrevista realizada en 1999, o historiador británico Eric 
Hobsbawm afirmaba que o século XXI se caracterizaría por unha 
maior emancipación das mulleres. E parece que non se equivo-

cou.
Dende hai xa moito tempo, cada 8 de marzo conmemórase o Día da 

Muller Traballadora. Nos últimos anos, a dimensión reivindicativa desa 
data adquire unha dimensión maior con paros, folgas e outro tipo de 
mobilizacións masivas. É unha reivindicación global nun mundo global 
que se reclama diferente, no que o dereito a vivir unha vida digna —que 
significa soberanía das mulleres sobre os seus corpos, identidades e 
desexos, igualdade laboral, etc.— estea no centro da axenda política, 
económica e social.

No curso 2017/2018 o IES do Milladoiro promoveu entre o alumnado 
a escritura de textos que recolleran a traxectoria das avoas, nun intento 
de facilitar a comunicación entre xeracións. Froito daquela iniciativa foi a 
publicación Historia das nosas avoas, que está dispoñible en liña (http://
www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/node/1100). 

No curso que agora remata, un grupo de profesoras e profesores dos 
departamentos de Economía, Lingua Castelá, Lingua Galega e Xeogra-
fía e Historia do IES do Milladoiro, así como do Equipo de Dinamización 
da Lingua Galega, traballamos co alumnado na mesma dirección, pero 
abrimos o punto de mira para dar cabida a mulleres traballadoras. Se o 
ano pasado privilexiabamos o diálogo interxeracional con mulleres po-
ñendo o acento na relación familiar por riba do seu traballo, este ano 
optamos por primar a faceta laboral das mulleres biografadas.

Un ano máis agradecemos o apoio recibido por parte do Grupo de In-
vestigación RODA, da Universidade de Santiago de Compostela, e moi 
especiamente a axuda de Ramón López Facal —Departamento de Di-
dácticas Aplicadas da Facultade de Ciencias da Educación da USC—, 
que é o seu investigador principal.

Esperamos que para o alumnado esta experiencia sexa enriquecedo-
ra. Para elas e eles os nosos parabéns: Yago Alamayona Lacarra, Sara 
Barreiro Arias, Generly Basto Parra, Nuria Bouzas Mella, Manuel Caa-
maño Mayo, Ana Caamaño Vicente, Juan Calvo Iglesias, Álvaro Campos 
Vaamonde, Alexandre Cantorna Torreira, Jenifer Carballeda Couselo, 
Mariña Castrelo Varela, Alba Conde Fernández,  Daniela Crespo Iglesias, 
Angélica Michelle de la Cruz Reyes, Luís Dono Araújo, Adrián Dubra 
García, Ramón Fernández Fernández, Yomara Ferreiro Lesta, Adriana 
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García Albor, Antía García Corbal, Noa García González, Nicole García 
Hernández, Paula García Martínez, Sara García Montes, Miguel Gato 
Martínez, Manuel González Crujeiras, Ángel Manuel Gordillo Avellano, 
Isaac Iglesias Sieira, Paula Valentina Hernández Caramés, Paula Lado 
Romero, Leyre Liñares Rodríguez, Isabella Marín Restrepo, Silvia Morei-
ra Couso, Santiago Orozco Seijas, Laura Pájaro Iglesias, Noelia Pampín 
Basso, Jesús Ángel Parra Adrio, Vanessa Valentina Prato Rodríguez, 
Miguel Requeixo González, Icia Rial Penido, Pablo del Río Pérez, Laura 
Rozas Álvarez, Yeikel Sotelo Domínguez, Nerea Suárez Baleirón, Claudia 
Vilar Vaquero, Celtia Vieites Iglesias, Anxo Vilariño Rey, Míriam Villaverde 
Trians.

Finalmente, vaia para as mulleres que aparecen nestas páxinas o 
noso agradecemento. Desexamos que, como representantes de moitas 
máis, vexan esta publicación como unha homenaxe: Sheila María Adrio 
Pérez, S. Manuela Almallo Pais, Eva Álvarez Sande, Gabriela Carla Bas-
so Jarvis, Beatriz, Flora Calviño Fernández, Milagros Calvo Carnota, Es-
trella Cantullera, Erika Carballeda Couselo, Elena Couso Río, Remedios 
Cuba, María Dono Quintela, Amelia Earheart, Rosa María Fernández 
Baamonde, Nazareth Fernández Fernández, Luisa Gabeiras Gómez, 
Irene García Gómez, Rosa María Gato Lueiro, Josefina González Les-
tón, María González Rodríguez, Daniela Guanipa Hernández, Sara Hor-
ta Crujeiras, Katherine Johnson, Inmaculada Lesta, Lina, Concepción 
López Vieiro, Eva Lorenzo Castro, Reina Margarita Hernández, Manuela 
Mayo Bazarra, Dolores Mella Paderne, María del Carmen Olveira Quei-
ruga, Josefina Ortiz Bravo, Damaris Parra Ochoa, María Paz Iglesias, M.ª 
Ángeles Penido Rivas, María Rey Ramos, Nerys Reyes, Ana Isabel Ro-
dríguez Acebedo, Isabel Romero, Rosa Manuela, Judit Suárez Baleirón, 
María Soledad Torreira Amigo, Manola Triáns Mansilla, Isabel Vaquero 
Quintela, Gloria Vicente García, Beatriz Villaronga Pérez.

O Milladoiro, xuño de 2019

MARÍA JOSÉ BARCO GONZÁLEZ
Departamento de Economía

MARTA GENDE GARCÍA
Departamento de Lingua Castelá

MARÍA XOSÉ FERNÁNDEZ RIVAS
Departamento de Lingua Galega

XANO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Departamento de Lingua Galega

VALENTINA FORMOSO GOSENDE
Equipo de Dinamización da Lingua Galega

HELENA LÓPEZ MACÍA
Departamento de Lingua Galega

BEATRIZ OTERO ENJO
Departamento de Lingua Española

ANTONIO PUENTES CHAO
Departamento de Lingua Galega

VÍCTOR MANUEL SANTIDRIÁN ARIAS
Departamento de Xeografía e Historia
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Ángela naceu no día 20 de abril do ano 
1947 en Córdoba, España. Na súa in-
fancia, o idioma que predominaba era o 

español, tanto na súa casa coma na súa vida 
social. Esta etapa foi boa e a súa única obriga 
foi estudar. Cursou estudos no Instituto de en-
sinanza media ou I.E.M de Córdoba. 

Viviu en España, Córdoba, e en Venezuela, 
máis concretamente nunha cidade chamada 
Calabozo ou Villa de todos los Santos. No mes-
mo país viviu no estado Carabobo, Valencia. 

Empezou a traballar aos 18 anos de idade. 
Dedicouse a ser auxiliar de enfermería, traba-
llando nun hospital xeral cunhas boas condi-
cións laborais. No que se refire á violencia de 
xenero, ela non foi nunca acosada nin agredida. 

O feito que máis a marcou na vida foi cando 
naceron os seus dous fillos, Ángela e Alberto, e 
tamén o momento no que casou co seu ex-es-
poso Alberto. Actualmente encóntrase divor-
ciada.

Ángela é unha muller traballadora, boa, per-
sistente, un pouco irascible e usa moito a em-
patía. Fixo moitas cousas pola súa familia, tra-
ballou, loitou e dedicoulle moitas cousas boas.

Biografía 
Ángel Manuel GORDILLO AVENDAÑO
1º ESO A
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Ana naceu o tres de xuño de 1981, co 
cal ten 37 anos. Naceu en Santiago de 
Compostela. Viviu unicamente en San-

tiago, pero en distintos lugares desta cidade, 
como As Fontiñas ou na Estila. Ten unha cadela 
que se chama Estrela. 

Actualmente traballa en reposición de téxtil, 
en Alcampo, pero ao mellor dentro dun tempo 
vana cambiar para caixeira. Ten un carácter es-
trito pero no bo sentido, tamén ten empatía, é 
amable e simpática. 

Estudou EXB no colexio Nosa Señora dos 
Remedios, logo estudou 1º e 2º no Instituto An-
tón Fraguas. Tamen cursou un ano no Colexio 
Peleteiro. Finalmente, fixo Auxiliar Administrati-
vo no centro de Formación Profesional de Fon-
tiñas.

A súa infancia foi o que máis a marcou na 
vida. Sufría machismo no sentido de que as ne-
nas tiñan que xogar con monecas e os nenos 
tiñan que xogar con coches. Ela adoitaba xogar 
á corda, ás cociñiñas e tamén lle gustaba moito 
bailar. Na súa casa o único que se falaba era o 
castelán. 

Empezou a traballar aos 18 anos, nunha ten-
da de recordos de Santiago, logo pasou a unha 
papelería e de alí foi para Alcampo, este é o seu 
traballo actual. Traballaba nunhas condicións 
malas, xa que había machismo e ademais os 
homes gañaban máis.

En definitiva, trátase dunha persoa traballa-
dora, ademais de boa e xenerosa. Para o futuro 
ten pensado seguir traballando e seguir sendo 
feliz.

Ana Isabel Rodríguez Acebedo
Leyre LIÑARES RODRÍGUEZ
1º ESO B
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Irene, miña nai
Adrián DUBRA GARCÍA

2º ESO A

Miña nai, Irene, ten 41 anos, está casada 
e ten dous fillos. É de estatura media e 
ten o pelo curto e louro. Os seus ollos 

son de cor verde, azul e con trazas marróns; o 
seu nariz é normal e ten un bonito sorriso. É de 
complexión media e a súa pel é morena.

Encántalle o mar e gústanlle moito todo tipo 
de animais, agás os réptiles. Tamén lle gusta 
moito ler, cociñar e facer labores de costura e 
manualidades. No seu tempo libre gústalle ir 
camiñar, adicarse á horticultura e á xardinería, 
así coma pasar o tempo coa familia e axudar en 
todo aquilo que sexa preciso. 

É moi responsable e sempre se preocupa 
polo benestar dos seus amigos e familiares; 
sempre tira para diante e loita para conseguir 
os seus propósitos; nunca se rende.

Traballou na costura, facendo prendas de 
roupa en cadea nunha empresa familiar. Tamén 
estivo traballando moitos anos como caixeira, 
cociñeira e camareira en hospitais. Debido a 
unha enfermidade profesional viuse obrigada a 
deixar o seu traballo.

Moi lonxe de renderse, loitou e conseguiu un 
traballo no que non existía risco para a súa saú-
de: limpou oficinas durante catro anos, ata que 
naceu a miña irmá.

Actualmente non traballa fóra da casa, pero 
iso non significa que non traballe: desde que se 
levanta ata que se deita non ten descanso. 
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Rosa María Fernández Bahamonde naceu o 
28 de agosto do ano 1968 en Oviedo, As-
turias. Con tres anos trasladouse a Alon-

sótegui, Bilbao, e máis tarde á cidade de Bilbao. 
Uns anos máis tarde a súa avoa enfermou e tivo 
que vivir en Feces de Abaixo, Ourense, de onde 
os seus pais eran. Alí estudou na escola unitaria. 
Unha vez morreu a súa avoa, retornou a Bilbao 
onde estudou no Colexio das Italianas. 

Neses anos naceu o seu irmán pequeno Enri-
que Manuel Fernández Bahamonde. Con nove 
anos volveu a Ourense, Galicia, por motivos de 
traballo do seu pai, lugar no que seguiu os seus 
estudos primeiro en Concepción Arenal e des-
pois no Colexio Santa Teresa de Xesús. Nesta 
última escola estivo internada tres anos debido 
a un novo destino do seu pai. 

Os seus pais sempre lle inculcaron a impor-
tancia de estudar e esforzarse, sobre todo nunha 
muller xa que lle garante a súa independencia. 

Cando rematou os seus estudos de Bacha-
relato decidiu comezar a carreira de Dereito na 
Universidade de Santiago de Compostela. Nos 
anos de Universidade tivo o seu primeiro fillo 
polo que o criou á vez que seguiu cos seus es-
tudos. 

Unha vez rematou a carreira, comezou a tra-
ballar como responsable de selección nunha 
empresa de traballo temporal. Despois desem-
peñou varios traballos na Xunta de Galicia tanto 
na Coruña como en Santiago de Compostela. 

Con trinta e seis anos tivo a súa segunda filla. 
Actualmente, traballa na Delegación da Co-

ruña nun programa no que asesora xuridica-
mente a persoas que poden perder a súa vi-
venda por un proceso de desafiuzamento, por 
aluguer ou hipoteca. Para ela é un dos traballos 
máis gratificantes xa que axuda a persoas que 
están nunha situación de vulnerabilidade moi 
grande e con moita necesidade de apoio. 

Rosa María Fernández Bahamonde
Alba CONDE FERNÁNDEZ 
3º ESO A
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Mª            Ángeles naceu no ano 1965, filla de 
Andrés e de Pilar, sendo a mediana 
de tres irmáns. Seu pai, albanel, e 

súa nai, ama da casa. 
Aos 6 anos comezou os seus estudos na es-

cola unitaria de Cornanda , aos 11 anos trasla-
douse ao Colexio Público de Pedrozos – Brión.

Cando tiña 14 anos foi a Santiago para fa-
cer o bacharelato e COU no instituto Rosalía 
de Castro.

Con 18 anos o rematar, comezou Graduado 
Social que compaxinaba coidando dous nenos 
de dous anos e tres meses. 

Con 20 anos marchou traballar á Costa Bra-
va. Estivo alí durante dúas tempadas, ao cabo 
das cales voltou para Santiago e comezou a 
traballar na cafetería Zum Zum durante catro 

anos, despois dos cales trasladouse a Área 
Central onde traballaba como camareira en Pi-
zza del Arte.

No ano 1995 cambiou de profesión, facén-
dose comercial da casa ADAMS durante un 
ano.

No ano 1996 traballou no Bingo Fontiñas 
como locutora vendedora, traballo que lle per-
mitiu acceder a unha vivenda e comprala.

No ano 2000 tiña xa a súa nova casa, que 
é na que vivo eu agora. Nese mesmo ano o 
Bingo cerrou e quedou sen traballo, pero o día 
seguinte de quedar no paro conseguiu dous 
traballos.

No ano 2000 coñeceu o que é agora o seu 
marido, e levouna ao que é hoxe en día o seu 
traballo como camareira no 16.

Mª Ángeles: biografía dunha 
muller traballadora

Icía RIAL PENIDO 
3º ESO A
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Comezou sendo nena e sendo avoa se-
gue traballando.

Luisa Gabeiras Gómez é dona do 
restaurante “O Xantar” situado en Ferrol e aos 
seus 75 anos segue traballando. Cando empe-
zou, hai 64 anos, era unha cativa de tan só 11 e 
seguiu traballando no mesmo oficio toda a súa 
vida, a hostalería.

Segundo o seu testemuño, a cociña é un 
oficio moi duro no que se traballan moitas ho-
ras aínda que desde os seus comezos a cou-
sa cambiou debido a que cando ela empezou 
traballábase ata 16 horas e agora os cociñeiros 
teñen ocupadas unhas oito.

A súa vida persoal non foi fácil de compaxi-
nar co seu traballo, porque tiña que coidar de 
sete fillos. A súa nai axudábaa nesta tarefa para 
que fora máis doado e, como tivo tantos ra-
paces, coidábanse uns aos outros. Recollemos 
o testemuño do seu fillo maior, nacido no ano 
1967, que nos dixo que el atendía aos seus ir-
máns cando tiña 13 anos, tendo en conta que 
a derradeira filla de Luisa naceu no ano 1981 e 
que se levan 14 anos de diferenza o primeiro e 
a sétima filla.

A vida na hostalaría é unha vida moi dura e 
difícil de compaxinar coa vida familiar

Traballando dende os once
Sara BARREIRO ARIAS
3º ESO C
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O caso de Rosa Manuela... 
entre outros tantos

Rosa Manuela abandona o seu fogar en busca dun futuro 
mellor do que aquí podía acadar

Paula GARCÍA MARTÍNEZ 
3º ESO C

Rosa Manuela, unha moza loitadora, que 
decide, aínda que mais que unha deci-
sión unha necesidade, abandonar o seu 

fogar e marchar xunto ao seu marido e a súa 
filla case recen nacida ao estranxeiro, na bus-
ca de novas oportunidades de traballo. Nunha 
entrevista que se lle realiza aí tan só un par de 
meses ela nos dí “o mais duro de todo foi deixar 
aos meus mais queridos chorando na porta da 
casa, mentres eu con gran esforzo me dispoñía 
a marchar”. A pesar disto tamén nos afirma que 
aló, en Nova York, coñeceu xente coa que, a 
día de hoxe, segue conservando unha íntima 
relación.

Ao longo da súa vida como traballadora, 
cóntanos que se atopan con máis dunha difi-
cultade, a maioría de saúde.

Traballou en diferentes tipos de traballos; ao 
que mais se dedicou e o que máis esforzo lle 
conlevou foi como limpadora. Traballou en di-
versas empresas de limpeza, e afirma que en 
todas elas os cargos máis altos estaban ocu-
pados por homes, mentres a maioría das per-
soas empleadas eran mulleres.

Rosa tamén menciona que ela tivo moita sor-
te no feito de que o seu marido colaboraba nas 
tarefas da casa, pero dinos que en moitos ca-
sos moi próximos a ela non era así.

A día de hoxe Rosa, con 53 anos, é unha 
longa e dura vida encima, segue traballando na 
limpeza, aínda que agora aquí en Galicia.
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A fin da fenda salarial chega a 
algúns ámbitos
Manuel CAAMAÑO MAYO
3º ESO D

É moi habitual escoitar falar da fenda salarial 
entre homes e mulleres, sobre todo agora 
que estamos a un mes do día 8 de mar-

zo, o día da muller traballadora. É difícil imaxinar 
que actualmente as mulleres aínda que estean 
no mesmo posto de traballo e teñan os mes-
mos estudos, van cobrar menos, exactamente 
un 16,2% menos ca os homes.

Pero este problema non é algo moderno, 
pois as primeiras folgas de mulleres por un sol-
do xusto datan do século XIX, cando cobraban 
case a metade ca os homes.

Aínda así, están comenzando a tomarse me-
didas. Por exemplo, nalgúns traballos públicos 
nos que as mulleres son máis ca os homes, 
coma a enfermería ou a farmacia, onde contan 
cun convenio colectivo, do que nos fala Ma-
nuela Mayo, unha farmacéutica que leva case 
vinte anos no negocio: “ese convenio pon as 
normas de conduta, pon as obrigacións, pon 
os deberes e fixa un salario mínimo que é inde-
pendente de se es home ou muller”- cóntanos 
ela. Ademais, afirma que no seu negocio tra-
ballan moitas máis mulleres: “ o reconto total 
a nivel Galicia pois supoño que por lóxica sería 
de mulleres, porque na facultade había moitas 
máis mulleres”- confirmounos Manuela, cousa 
que é verdade, pois dos 72.500 farmacéuticos 
colexiados que hai actualmente, o 71,6% son 
mulleres.

En conclusión, aínda que esa diferenza de 
16,2% no salario entre homes e mulleres é moi 
inxusto, esperemos que se comecen a tomar 
moitas máis medidas coma no exemplo da far-
macia e que, tarde ou cedo, mellor que sexa 
cedo, esa fenda salarial sexa absolutamente 
nula.
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Flora, a muller taxista de Santiago
Juan CALVO IGLESIAS

3º ESO D

Cada 8 de marzo, como foi declarado 
pola Organización de Nacións Unidas 
en 1911, celébrase o día internacional 

da muller traballadora, co fin de recoñecer o 
gran traballo que realizan as mulleres na nosa 
sociedade.

Para coñecer como era antigamente a vida 
e situación das mulleres entrevistamos a Flora 
Calviño Fernández, unha loitadora e unha das 
primeiras taxistas galegas.

Segundo os datos obtidos na súa entrevista, 
antigamente as mulleres non tiñan as mesmas 
oportunidades de estudar que os homes, tendo 
que parar a temperá idade para axudar na casa 
ou no campo. Ademais o seu traballo nunca se 
valoraba como o dun home. Flora afirma que a 
vida laboral das mulleres da súa época, aproxi-
madamente da década dos corenta do século 
pasado, era moi dura xa que ademais de tra-
ballar tiñan que coidar da casa e dos fillos sen 
axuda de ninguén.

Antes, ver a unha muller traballando fóra da 
casa era algo estraño, sobre todo cando era un 
traballo típico de homes, como nos contou na 
entrevista “cando ía co taxi por Santiago a xente 
saía a fóra a mirar, xa que lles parecía raro ver a 
unha muller cun taxi”. En cambio non chocaba 
tanto o seu traballo anterior como costureira.

Ela tamén afirma que hoxe as cousas cam-
biaron bastante e que as mulleres, por sorte, xa 
o teñen todo máis fácil.

Como último punto da entrevista pregun-
támoslle a Flora que lle parecía a celebración 
deste día, ao que respondeu “paréceme moi 
ben que por un día se recoñeza o enorme tra-
ballo que fan as mulleres, non só o profesional, 
senón tamén o da casa”.
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Unha muller que botou dezaoito 
anos fóra do mundo laboral
Mariña CASTRELO VARELA 
3º ESO D

Hoxe imos falar sobre Josefina González 
Lestón. Foi a pequena da familia e em-
pezou a traballar aos quince anos nunha 

fábrica de mexillóns. Pepita, ou Josefina, díxo-
nos o seguinte: ”Non me acordo moito dese 
traballo, só sei que non foi moi duro traballar 
alí”.

Máis tarde, aos 33 anos, xa con dous fillos, 
unha nena e un neno recén nacido, traballou na 
conserva de peixe: “Eu traballaba nunha xorna-
da completa, de 9 da mañá a 9 da noite, e tiña 
que deixar o meu fillo coa miña nai” foi o que 
nos dixo Josefina. Estivo traballando só dous 
anos, pois a súa nai enfermou e tivo que deixar 
o traballo para coidala. Non volveu traballar, 
pois a súa nai cada vez empeoraba. 

Despois de estar dezaoito anos sen traballar, 
é dicir; ate o ano pasado, cando cumpriu os 
56 anos, volveu ao mundo laboral. “Custoume 
moito volver traballar, pois coa xa miña idade é 
complicado encontrar traballo, ademais de non 
ter ningunha experiencia” foi o que nos indicou.

Agora mesmo, Josefina González, Pepita, 
está traballando de coidadora de xente maior, 
pois soamente tiña experiencia de coidar a súa 
nai. Ademais, ten que facer cursos de aprendi-
zaxe para seguir no ámbito laboral, como por 
exemplo aprender a linguaxe de signos e o ma-
nexo das redes sociais.
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Inmaculada Lesta, a miña nai, é a persoa máis 
traballadora sen dúbida que xamais chegarei 
a coñecer. Comezou a traballar cando uni-

camente tiña dezasete anos, e o seu primeiro 
emprego foi de interna nunha casa na Coruña, 
durante seis meses.

A partir deste momento, comezou a traba-
llar no ámbito que máis lle gustaba, a moda. 
O posto que ocupaba era o de maquinista de 
confección, o cal implica longas horas nunha 
posición curvada, que ao longo dos anos aca-
bou desencadeando a aparición de severos 
problemas nas costas, que posteriormente se 
viron un pouco aliviados tras deixar a máquina 
polo posto de cortadora de estores e cortinas, 
onde pasaba as horas de pé e en continuo mo-
vemento.

Inmaculada Lesta,  
traballadora dende os dezasete

Yomara FERREIRO LESTA
3º ESO D

O problema chegou cando, por motivos 
persoais, tivo que abandonar o seu posto de 
traballo por unha depresión que derivou nunha 
incapacidade laboral e o recoñecemento dunha 
minusvalía que, máis cara a adiante lle imposi-
bilitaría voltar a traballar na súa profesión habi-
tual, dentro do mundo da moda.

Despois, unha vez conseguida certa estabi-
lidade emocional na súa enfermidade, foi can-
do, a través da ONCE, entrou a traballar nunha 
lavandería, que tampouco ofertaba as mellores 
condicións tendo en conta as súas altas tem-
peraturas e índice de humidade, que empeora-
ban a súa saúde.

Na actualidade, o traballo de Inmaculada 
desenvólvese no servizo da “Limpeza do Hos-
pital de Conxo”, pero leva unha gran temporada 
na casa de baixa, a causa da súa fibromialxia, 
artrose dexenerativa, distintas hernias lumbares 
e cervicais, dor e insomnio crónico, que son a 
pegada do paso do traballo pola súa vida.

Inmaculada recoñece que ao longo da súa 
vida laboral, non todo foi como ela esperaba. 
Neste tempo, sufriu accidentes laborais de 
todo tipo, lesións de costas (lumbalxias, hernias 
discais e cervicais derivadas de sobrecargas e 
posturas incorrectas continuadas, escordadu-
ras cervicais...). Ademais, tamén sufriu un corte 
nos dedos índice e corazón, provocando que 
lle tiveran que dar nove puntos, un corte do na-
riz cunha percha que se descolgou do riel que 
a transportaba ou unha fisura de dúas costelas, 
que por non coller a baixa acabaron rompendo.

Alén diso, valora tamén a complexidade que 
tivo compaxinar o seu traballo, coa vida fami-
liar e os labores que todo isto implica, é dicir, 
crianza dos fillos, tarefas do fogar, vida cotiá e 
mais aínda cando durante moitos anos traba-
llou a xornada partida, dificultando aínda máis 
a compatibilidade de horarios e facendo máis 
frenético o ritmo de vida.
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Reina, a nena ama de casa
Nicole GARCÍA HERNÁNDEZ 
3º ESO D

“De todas mis hermanas fui la que más tra-
bajó en casa a corta edad.” Nacida en Hon-
duras o 20 de abril de 1980, Reina, a menor 

das fillas dunha familia de seis, comezou a súa 
“profesión” como ama de casa aos 12 anos de 
idade.

O seu día a día consistía en ir á escola, che-
gar á casa e comezar co coidado e mantemen-
to do fogar. “Fue muy duro, recibía castigos si 
no hacía lo que se me mandaban.” Segundo 
ela, os seus pais sempre traballaban e cando 
as súas irmás maiores tiveron fillos xa non só 
tiña que encargarse do coidado da casa, se-
nón tamén do coidado dos seus sobriños. Eles 
mencionan que foi como unha nai, facía todo o 
que podía e tomáronlle cariño.

Actualmente, a pesar da súa dura infancia, 
agradece que os seus pais a inculcaran desa 
maneira pois, cando tivo a súa primeira filla non 
tivo problemas co coidado dela. Neste momen-
to, aínda é ama de casa. Todas as mañás en-
cárgase de ter toda a casa ordenada, facer o 
almorzo aos seus fillos e levalos a cada un ao 
seu respectivo lugar de estudos. Polas tardes, 
fai a comida para cando os seus fillos chegan 
á casa, fai o lavado da roupa e pásalle o ferro. 
No seu tempo libre gústalle descansar e xogar 
coa familia.

Datos afirman que máis do 56% das mulle-
res en España están inactivas ou son amas de 
casa e isto pode ser un problema para elas, 
pero Reina confirma que para ela non é un pro-
blema tan grande mentres poida ver a súa fa-
milia seguido.

Alén da opinión de Reina, a maioría das mu-
lleres na actualidade que non teñen ningún tra-
ballo non é por decisión propia e isto ten como 
consecuencia, na maioría dos casos, a pobreza.
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Hoxe tiven o pracer de falar con Sara Hor-
ta Crujeiras, unha muller extraordinaria 
cunha vida moi curiosa.

Ela naceu en Castiñeiras, onde creceu cos 
súa irmá Raquel. Ela di que a súa infancia non 
puido ser mellor, xa que sempre tiña a súa 
familia ao seu redor apoiándoa. Empezou es-
tudando no colexio de Castiñeiras e despois 
pasou ao instituto de Ribeira, mais tarde fixo 
un ciclo superior de realización de proxectos 
audiovisuais na escola de imaxe e son da Co-
ruña.

Despois desta formación, Sara creou a súa 
propia empresa cinematográfica, Pixel Films, 
xunto co seu mellor amigo. Ela cóntame que 
o audiovisual é un sector moi complicado para 
abrirse paso e tamén comentou que agora 

Sara Horta Crujeiras, cineasta viaxeira
Manuel GONZÁLEZ CRUJEIRAS

3º ESO D

cre que foi algo aventurado lanzarse con este 
proxecto en plena explosión da crise económi-
ca. Por desgraza Pixel Films está actualmente 
cerrada e Sara agora traballa co equipo de Fri-
da Films, unha produtora de cine.

Cando lle preguntei sobre as películas que 
fixera dixo que a pregunta era complexa por 
que unha película é un proxecto de moitas 
persoas nas que traballas con maior ou menor 
responsabilidade, pero Doghs é a que sente 
mais súa pois é produtora executiva, aínda 
que tamén traballou noutras cinco películas 
con bastante responsabilidade.

Pregunteille se gañara algún premio e con-
testou que a título persoal non recibiu nin-
gún. Os que recibiron premios foron os seus 
proxectos, de feito acadou catro premios 
Mestre Mateo por diferentes proxectos e trece 
premios por Doghs.

Agora quero falar das súas afeccións, as 
cales son moitas como por exemplo: bailar, 
escribir, ir a praia e por suposto, o cine, pero a 
que máis destaca é a súa afección por viaxar, 
esta sobresae entre as demais porque Sara 
lle pon moita paixón: ela foi a Portugal, Italia, 
Madagascar, Francia, Inglaterra, Alemaña, Es-
tados Unidos, Tanzania, Brasil, India, Filipinas 
e Arxentina.

Destes viaxes algúns son pequenas esca-
padas, outros son viaxes en grupo e por últi-
mo os que mais lle gustan son os que se vai 
ela soa por moito tempo, di que todos estes 
viaxes valeron a pena en cada euro invertido e 
en cada minuto de preparación.

Coñeceu a moitísima xente nas súas viaxes 
e o seu Facebook está repleto de todo tipo 
de persoas de diferentes razas, etnias, etc. e 
cóntame que algún dia lle gustaría dar unha 
volta ó mundo pasando por todas as casas 
dos seus amigos.

Todas as súas historias de viaxes podes ve-
las na seguinte páxina: https://nuncaquiseira-
brasil.com/
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Mulleres traballadoras: a tintoreira
Laura PÁJARO IGLESIAS 
3º ESO D

A tintoreira, unha profesión que a pesar de 
estar moi presente na sociedade, desco-
ñecemos por completo. A continuación 

todos os detalles sobre este emprego, toman-
do como exemplo a Mª Paz Iglesias.

As tarefas realizadas diariamente son prin-
cipalmente atender a xente no mostrador, des 
manchar a roupa e poñer en funcionamento as 
máquinas (secadora, lavadora, ...). Non soe ha-
ber moitos problemas entre as compañeiras de 
traballo xa que como son só catro, póñense de 
acordo en canto a vacacións, etc. 

En relación a familia ela contounos, “Por sor-
te, teño redución de xornada, polo que teño 
todas as tardes libres ata que Lucía teña doce 
anos, cobro un pouco menos pero podo estar 
ca familia.” Ela ten unha formación profesional 
de 2º grado en perruquería, pero estivo traba-
llando en diferentes traballos non relacionados 
con isto ata agora. Traballou en Al Campo como 
promotora pouco tempo, logo foi dependenta 
nunha lencería cinco anos, e despois comezou 
a traballar en PRESSTO, no Corte Inglés.

En relación ao machismo, a entrevistada 
cóntanos que non hai homes na tintorería (tin-
toreiros), estes soen ocupar cargos coma téc-
nico, recursos humanos, ... Ademais o director 
da empresa é un home. Ao ocupar os homes 
postos diferentes os saldos non son compará-
beis.

Este é o día a día dunha muller tintoreira. 
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O sector primario galego esmorece. Con-
tinuamente saen novas dos incendios, 
do éxodo rural ou o esgotamento de 

certas especies, pero cal é a situación actual 
do sector primario?

Entrevistamos a unha campesiña de Abadín, 
Remedios, para saber como está actualmen-
te a gandaría, agricultura, silvicultura e pesca. 
“Remedios afirma que en Galicia destaca a 
gandaría, sobre todo o sector bovino”. E razón 
que ten. Na nosa comunidade autónoma de 
cada 100 € recadados do sector primario, 60 
aproximadamente son da gandaría. Ademais 
o gando bovino é un dos que máis destaca en 
Galicia (sobre todo en Lugo) ascendendo a un 
total de 950.000 cabezas aproximadamente.

A entrevistada afirma que o esforzo e os 
cartos empregados serán moitos no caso de 
traballar na agricultura e gandaría. En certas 
ocasións, as axudas da Unión Europea aos 
campesiños e campesiñas non chega a ser 
rendible debido ao gasto en abonos, forraxes, 
medicamentos etc. Remedios di que “a xor-

A vida no sector primario desde 
a perspectiva dunha gandeiras

Miguel REQUEIXO GONZÁLEZ 
3º ESO D

nada de traballo é dura e require moita resis-
tencia física: abonar a terra, dar o alimento ás 
galiñas; mover o gando ás diferentes fincas, 
recoller a la das ovellas, o leite das vacas (se 
son leiteiras), recoller os cultivos, preparar o 
estrume e moitas actividades máis coas que 
hai que convivir diariamente”. Con esta acla-
ración a entrevistada cóntanos a vida do cam-
pesiñado.

Preguntámoslle a Remedios tamén o tama-
ño das parcelas: “no noso caso, temos varias, 
a máis grande delas con 12 has. Os pastorais 
comunais suman 1300 has. aproximadamen-
te”. A partir desta aclaración, concluímos que 
a maioría das leiras galegas son de tamaño 
medio- baixo ou minifundistas. Amais a maio-
ría destas terras son pastos para o gando ou 
cultivos forraxeiros para abastecer aos ani-
mais, por iso e tantas outras razóns destaca a 
gandaría en Galicia.

Remedios falounos tamén da pesca: cón-
tanos que en Galicia ten moita relevancia, xa 
que somos grandes exportadores de alimen-
tos mariños. Analizando varios datos, descu-
brimos que Galicia aporta a maioría da pesca 
extractiva, da pesca de moluscos e a produ-
ción acuícola do conxunto peninsular, sobre 
todo nos dous últimos ámbitos.

Finalmente conclúese que, a excepción da 
pesca, hai que tentar propoñer algo para pro-
ducir máis materia prima sen que isto supoña 
un esforzo adicional para os campesiños. De 
feito, a entrevistada afirma que noutras comu-
nidades autónomas os veciños acostuman ás 
veces prestar axuda aos compañeiros en tem-
pos difíciles. “En Galicia sempre damos saído 
adiante, pero ao mellor podemos facer iso 
para progresar máis facilmente” asegura. Esta 
é unha proposta que, en tempos de crise, é 
de gran utilidade e esperemos que se comece 
a realizar, polo menos, en Abadín, onde reside 
Remedios.
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De 6:30 ás 15:30 entre o pan
Laura ROZAS ÁLVAREZ 
3º ESO D

Eva Álvarez Sande é unha muller de 37 
anos de idade. Ela estivo en diversos tra-
ballos antes do actual, como nunha tenda 

de roupa, nun bar e facendo arranxos de cos-
tura.

Actualmente reparte pan por diferentes luga-
res da zona de Negreira.

O seu traballo, como nos explicou ela consis-
te en: “cargar caixas nunha furgoneta e ir por 
diferentes lugares deixándoo por cada casa na 
que o propietario o queira”. Eva non considera 
que o seu posto sexa discriminatorio, pero si 
que neste hai traballando un maior número de 
mulleres que de homes.

En canto á diferenza salarial ela dinos: “no 
posto no que eu estou non”, dando a entender 
que noutros cargos desta panadaría si que a hai.

Para determinados postos fai falta cumprir 
con algúns requisitos, xa que hai que ter forza 
para cargar as caixas nas furgonetas, hai que 
aguantar as altas temperaturas dos fornos...

Ademais de todo isto, tes que estar dispoñible 
algúns días no Nadal e en Semana Santa.

Para este posto tamén se require ter o carné 
de conducir, xa que tes que manexar a furgo-
neta.

En conclusión, este é un traballo como outro 
calquera, ao que hai que respectar porque ten o 
mesmo valor que outros. Ademais, é importante 
xa que tes que cumprir requisitos como os no-
meados anteriormente.
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A vida dunha farmacéutica
Nerea SÚAREZ BALEIRÓN 

3º ESO D

A miña irmá chámase Judit , ten 26 anos e 
leva traballando dende os 22 nunha ofi-
cina de farmacia, para iso tivo que estu-

dar un Grado de Farmacia durante cinco anos, 
para traballar na pública terá que sacar as opo-
sicións. Tamén é especialista en ortopedia. Ela 
ten un posto fixo e para ela ter iso é ter unha 
pequena estabilidade, xa que non ten porque 
permanecer nese posto ata a xubilación.

Na súa busca de emprego, atopou con ma-
chismo xa que farmacéuticos titulares querían 
só que traballaran na súa farmacia homes. Pola 
contra, a súa xefa, como non quere desigual-
dade no seu oficio, paga por igual homes e mu-
lleres.

No seu día a día atópase con clientes que 
van á farmacia e prefiren que sexan atendidos 
por unha persoa que leve máis anos traballan-
do na farmacia, e non aqueles que acaban de 
ser contratados.

Neste sector é moi importante que a clientela 
confíe en ti e, día a día, van collendo máis con-
fianza; a partir de aí xa lles dá igual que sexan 
atendidos por unha persoa con máis ou menos 
experiencia.

O que máis lle gusta a Judit de traballar 
nunha farmacia é axudar á xente e recordarlle 
como se toman os medicamentos e salientar 
calquera dúbida que poidan ter. É moi impor-
tante ter certos coñecementos para detectar 
moitas intolerancias entre medicamentos e ali-
mentos. É un traballo no que hai que ter moita 
paciencia, saber levar a xente e poñer boa cara 
en momentos angustiosos. Para ela, o máis im-
portante nun traballo é o compañeirismo e o 
ambiente.
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A vida dunha muller traballadora
Míriam VILLAVERDE TRIANS 
3º ESO D

A miña nai chamase Manola. Ela estudou 
perruquería, pero, debido a que ía ser 
nai, só traballou catro anos nun salón 

de peiteado e despois estivo cunha amiga, que 
tamén estudou o mesmo, nun salón de bele-
za, pero tivo que deixalo de novo por motivos 
persoais. Manola, á parte disto, tamén deu cla-
ses na “Academia Olimpia”. O fillo que estaba 
a esperar, cando tivo que deixar o traballo, per-
deuno, pero ela seguía dando clases ata que 
volveu quedar embarazada e desta vez si que 
o tivo.

Cando naceu meu irmán, ela optou por cam-
biar de traballo definitivamente, pero esta vez 
xa non seguiu coa perruquería pois non tiña 
tempo para estar connosco. Comezou a tra-
ballar nunha casa en Roxos e nela estivo 17 
anos dende o 2000. A finais do ano 2017, co-
mezando o 2018, os seus xefes separáronse 
e miña nai foi despedida. Daquela pensou en 
volver estudar perruquería, pero non o fixo e 
seguiu buscando casas. Estivo noutra casa en 
Santiago, pero tivo que deixalo porque a que-
rían interna. 

Agora está traballando nunha empresa de 
limpeza, xa que así ten paro, porque nas ca-
sas non tiña, aínda que non está moi a gus-
to. Levántase ás 4:00 e chega de traballar ás 
12:00/12:30 e, dependendo do día, vai traba-
llar polas tardes. Páganlle moi pouco polo que 
ela fai e non lle dan máis que 6€/h nas extras.

Manola fai todo isto por min e máis polo meu 
irmán e traballa moitísimo fóra e chega moi 
cansada á casa.
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Preciso un uniforme xa que traballo 
con materiais bastante tóxicos

Jenifer CARBALLEDA COUSELO 
3º ESO E

Hoxe imos falar sobre Erika Carballeda 
Couselo, a miña irmá, unha moza de vin-
te e cinco anos veciña de Santiago de 

Compostela cuxo labor é a perruquería, e vén 
hoxe a informarnos sobre o seu oficio.

Pódese dicir que ten uns horarios bastante 
completos, dende as 10:00 h ata as 13:00, ese 
é o seu horario habitual dun día pola semana, 
pero o do sábado é bastante diferente, depen-
dendo da xente que vaia peitearse á súa perru-
quería, pero adoita ser de 10:00h ata 13:00h e 
de 15:00h ata 17:00h.

Dende pequena, este sempre foi o oficio co 
que soñou, ao rematar os estudos no instituto, 
púxose a estudar perruquería, e aínda que lle 
tocaron uns profesores non moi fáciles, conse-
guiu o seu diploma, porque con esforzo, todo 
se consegue.

Érika cítanos algúns dos oficios dos que 
traballou anteriormente: cóntanos que no que 
máis tempo estivo empreada, foi nun bar men-
tres se sacaba o ciclo de perruquería, para po-
der pagarse os seus caprichos sin ter que pedir 
axuda aos nosos país.

A idade á que comezou a traballar foi aos 
dezaseis anos, en diferentes bares arredor da 
cidade na que vivía, que nese momento era en 
Zúrich, Suíza. Non é que lle pagasen moitísimo, 
pero coa axuda dos nosos pais e vivindo dese 
diñeiro, nunca lle faltou nada. 

Para o seu traballo de perruquería, precisa 
utilizar uniforme e luvas, xa que traballa con 
produtos bastante nocivos, perigosos e tóxicos 
para a saúde, e pódese manchar moi facilmen-
te. Como ten que pasar a maioría do tempo de 
pé, precisa utilizar un calzado bastante cómo-
do. O seu uniforme componse duha camise-
ta e duns pantalóns da marca L´Oreal, e uns 
zapatos moi cómodos, como xa mencionamos 
anteriormente.
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Miña nai naceu en 1982 o 31 de xanei-
ro na República Dominicana. Os seus 
pais son: Porfirio Reyes e Orginia de la 

Cruz. Miña nai case non tivo infancia, porque 
cando tiña nove anos xa axudaba na casa ( en-
tre outros labores, tiña que ir buscar auga ao 
río) e estudaba. Comenzou a traballar cando 
tiña dezasete anos coidando persoas e estuda-
ba letras na Universidade, pero tivo que deixalo 
aos vinteún porque me tivo a min. Desde entón 
só traballou.

Cando eu tiña seis anos a miña nai veu para 
España e dexoume a min e máis a miña irmá 
coa miña avoa e a miña tia. Aquí primeiro tra-

Nerys Reyes 
Angélica Michelle DE LA CRUZ REYES 
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ballou coidando a unha señora maior e logo no 
restaurante Flavia de Padrón. Agora traballa no 
restaurante Santiaguiño, da misma empresa có 
anterior, tamén en Padrón.

No Santiaguiño traballa desde as dez da ma-
ñán hasta as once ou doce da noite. Ten dúas 
horas polo medio para descansar ( vai de dez a 
catro e de seis ata o peche). 

Levan unha camiseta de uniforme: é negra e 
co logo do restaurante no lado esquerdo do pei-
to. 

O traballo ás veces é duro, sobre todo polas 
festa de Padrón, adoita haber moita xente. Al-
gunhas veces tivo percances ( insultárona ) pola 
súa cor de pel, pero non foron incidentes graves. 
Leva xa seis anos traballando alí. Aínda que tivo 
que parar durante un ano pola súa enfermida-
de, asma crónico, e estivo ingresada case por 
un ano enteiro, agora traballa con normalidade, 
pero danlle ataques nalgunha ocasión

Logo, en casa, aínda que eu axudo, cociña 
ela e limpa a casa. Érguese ás oito da mañán 
para vestir á miña irmá pequena e máis facer 
o almorzo. Tamén cociña o xantar pola mañán 
para que cando a miña irmá e máis eu chegue-
mos a comida xa estea feita. Logo vai traballar.

Para min miña nai é a mellor do mundo, por-
que a todo isto, nunca se queixa, e segue só 
pola miña irmá e por min. Eu ámoa moito e sem-
pre vou estar agradecida con ela, por todo o que 
fai por nós.
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Biografía laboral de Amalia Seijas
Santiago OROZCO SEIJAS 

3º ESO E

Amalia Seijas, cidadá do Milladoiro, aos 
seus cincuenta anos hoxe en día traballa 
na limpeza, limpando casas.

Cando era unha muller moi nova, en Venezue-
la, traballaba no restaurante do seu pai e dicía 
que quería traballar cos nenos, ser profesora de 
gardería, pero de adulta interesouse máis por ser 
aeromoza, que foi para o que estudiou e do que 
traballou un tempo.

Nos seus comezos traballou coma axente de 
viaxes, de azafata nunha axencia marítima, aé-
rea e terrestre, tamén de transcritora de datos 
nun xornal e de secretaria nunha construtora en 
Venezuela. Alí levaba as contas, as liquidacións 
e todo o que fai unha secretaria. Tamén traballou 
nunha tenda de cosméticos en Isla Margarita, 
onde coñeceu ao seu marido.

Cando tivo ao seu fillo mudou a Galicia e ao 
non conseguir traballo marchou a Fuerteventu-
ra, onde traballou tres anos na hostelería, como 
camareira e señora da limpeza en dous hoteis.

Por cuestións educativas volveou a Galicia, 
onde viven moitos familiares seus. Actualmente 
limpa dúas ou tres casas ao día, en total nove 
casas fixas e algunha extra. Traballa con man-
dilón e luvas como uniforme, usa produtos para 
limpar e algúns son perigosos como o amonía-
co, a lixivia e outros que producen irritación nos 
ollos e mareos.

Ademáis do traballo, labora na súa casa, xa 
que o seu marido traballa todo o día. Isto pro-
vócalle bastantes problemas de saúde, coma 
a artrite e dores nas costas. Realmente é unha 
muller que nunca descansa.
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Mª Soledad Torreira Amigo, ou preferible 
e máis comunmente chamada Sole, é 
unha muller actualmente en paro, naci-

da en A Baña o día 4 de outubro de 1972. Foi 
a nena máis pequena da familia, filla de María 
do Carmen Amigo, ama de casa, e José An-
tonio Torreira, carpinteiro. Foi a pequena entre 
tres irmáns: José Antonio, o maior, Santiago, o 
fillo mediano e ela, a máis pequeniña. O feito de 
nacer entre dous irmáns maiores ca ela resul-
toulle algo difícil na infancia debido ás bromas 
pesadas dos seus irmáns, pero este feito fíxoa 
crecer forte. Ós poucos meses de nacer, a súa 
familia mudouse a Santiago en busca de mellor 
calidade de vida, mellores estudos e postos de 
traballo mellor remunerados.

Sole cursou a primaria nun colexio de A Baña 
pero acabou esa mesma formación en Santia-

María Soledad Torreira Amigo
Alexandre CANTORNA TORREIRA
4º ESO B

go e continuou só con eses estudios até formar 
unha familia. A familia compóñena o seu mari-
do, Manuel Cantorna (con quen casou en 1995) 
e os seus dous fillos: Brais, o maior (1996) e 
Alexandre, , o menor (2003). Ó conseguir un 
traballo e ter unha familia decidiu mellorar o seu 
nivel de estudos cursando a ESO para adultos 
en Santiago.

Nas súas entrevistas de traballo non adoita-
ba ter problemas e non necesitou enviar moitos 
currículos para encontrar unha ocupación. En-
contraba traballo grazas á información que lle 
proporcionaban os seus coñecidos.

Na actualidade é, como xa dixen, unha mu-
ller sen traballo remunerado; porén, anterior-
mente substituíu a unha muller no cargo de 
limpiadora dunha produtora, cun contrato de 
interinidade temporal a tempo parcial. Ademais 
dedicouse cinco anos á monitorización de au-
tobuses cun contrato temporal tamén a tem-
po parcial (12 horas e media por semana), no 
que se debía encargar do coidado dos nenos 
á hora de ir ó colexio e volver á casa. No traba-
llo todas as súas compañeiras eran mulleres e 
ningunha tiña homes ó seu cargo. O ambiente 
non era precisamente o ideal xa que a maioría 
dos condutores cos que traballaba facían co-
mentarios machistas e as mulleres recibían un 
trato discriminatorio: “Nos trataban y hablaban 
como inferiores. Si alguna de nosotras sabía, 
por ejemplo, trabajar con ordenadores, los 
conductores hacían comentarios machistas y 
se reían” como nos conta Sole. Todo isto levou 
a varios despidos improcedentes de mulleres 
que protestaron e interpuxeron unha denuncia 
contra a empresa, que acabaron gañando. Á 
marxe disto, encontrou boas amigas coas que 
pasou os mellores momentos no seu traballo, 
entre os que destaca as festas do colexio, nas 
que lles deixaban participar.

Actualmente vive feliz na súa casa e cos seus 
fillos e aínda que segue en paro, continúa le-
vando a cabo un dos máis arduos traballos po-
sibles: ser ama de casa. Segundo ela non cam-
biaría nada da súa vida ó que engade “aunque 
no hubiera venido mal nacer rica”.
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Nazareth Fernández Fernández naceu o 
2 de febreiro de 1991 en Santiago de 
Compostela.

Os seus pais, Alfredo Fernández Jiménez e 
Lola Fernández Jiménez, traballan como ven-
dedores ambulantes.

As súas afeccións son ver películas, series, 
cantar, escoitar música, baila r e limpar.

Só estudou primaria xa que tivo que quedar 
na casa para coidar de min mentres meus pais 
traballaban.

Ao longo da súa vida tivo tres traballos: 
peixeira, chacineira e vendedora ambulante.

O seu primeiro traballo foi de vendedora am-
bulante. Ao principio ía ás veces axudar ao meu 
pai. Finalmente fíxose traballadora autónoma 

Miña irmá Nazareth
Ramón FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

4º ESO B

para poder ganar algún diñeiro e axudar a fa-
milia. Traballou durante un ano e seis meses. 
A súa xornada duraba desde as 8h ás 14h ou 
15h, dependendo do día.

En xullo de 2014, mentres traballaba como 
vendedora ambulante, a súa irmá contoulle que 
había uns cursos para traballar na franquicia 
Eroski. Pensou que sería unha forma perfec-
ta para poder conseguir un traballo cun sala-
rio fixo. Fixo a entrevista para o curso e non 
foi especialmente incómoda para ela xa que 
os organizadores coñecían a súa irmá e non lle 
preguntaron nada que a fixera sentir mal. Con-
seguiu entrar no curso. Durou seis meses e ía 
polas mañás.

Aprendeu a estar en todos os postos de tra-
ballo do supermercado: caixeira, fruteira, repo-
ñedora, chacineira, panadeira, peixeira e carni-
ceira.

Grazas a aquel curso, en xullo de 2015, con-
seguiu asinar un contrato temporal, a tempo 
parcial, con Eroski. Durante un ano traballou 
como peixeira, sendo as súas principais tare-
fas atender os clientes, colocar a mercancía e 
manter limpo o seu posto. Traballaba a xornada 
partida. O seguinte e último ano que traballou 
foi como chacineira. As tarefas eran as mesmas 
que as que tiña sendo peixeira e, nesta oca-
sión, traballou a xornada completa.

Nunca foi discriminada por ser muller e tam-
pouco por ser xitana. As súas compañeiras 
tampouco foron discriminadas. Entre compa-
ñeiros sempre tiveron moi bo ambiente.

Nazareth sempre pensou que as mulleres 
deben traballar e gañar o mesmo diñeiro que 
os seus compañeiros homes porque todos so-
mos iguais.

Non cre que debería celebrarse o Día da Mu-
ller pois ela pensa que todos os días deberían 
ser tanto do home como da muller.
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Milagros Calvo Carnota é ao nome que 
responde a muller da cal decidín rea-
lizar o traballo: a miña avoa. Naceu 

no Couto (Noia) o 25 de agosto do ano 1955. 
Procede dunha familia humilde; o seu pai era 
mariñeiro e a súa nai era ama de casa. Debido 
á situacón económica delicada que se vivía no 
fogar, miña avoa tivo que comezar a traballar 
dende moi pequena.

Con nove anos empezou coidando dos seus 
irmás pequenos e lavando a roupa no río. Con 
once acudiu a traballar a unha conserveira de 
peixe, a Conserveira Penalta. Curiosamen-
te case todas as traballadoras eran mulleres. 
Nesa conserveira tivo moi bo trato aínda que 
lles esixían moito e tiñan uns horarios moi des-
compensados. Aos catorce anos comezou 
a traballar nunha fábrica de madeira chanada 
Barcia, onde a maior parte dos empregados 

Milagros, unha muller traballadora
Sara GARCÍA MONTES 
4º ESO B

eran homes. O trato alí non foi para nada agra-
dable nin xusto xa que sufría moitas discrimina-
cións en comparación cos homes.

Aos dezasete anos casou e tivo o seu pri-
meiro fillo; a partir de aquí tivo tres máis co cal 
dedicou a maior parte do tempo a criar a cada 
dun deles e a traballar nas leiras. Meu avó non 
dispoñía de moito tempo para estar coa fami-
lia e axudar no coidado dos nenos xa que era 
mariñeiro e pasaba a maior parte do tempo 
embarcado, navegando ata o ¨Gran Sol¨. Can-
do por fin se ía retirar do mar diagnosticáronlle 
un cancro e faleceu aos 52 anos, polo tanto a 
miña avoa quedou viúva aos 48. Os ingresos da 
miña avoa pasaron a ser escasos polo que tivo 
que buscar novamente traballo e encontrouno 
como monitora de nenos nos autobuses. Os 
seus fillos xa tiñan cada un a súa vida feita polo 
tanto axudaban economicamente todo o que 
podían. A etapa de traballo dos autobuses la-
mentablemente duroulle moi pouco tempo xa 
que aos 55 anos diagnosticáronlle un cancro 
de mama. A verdade é que dentro do malo tivo 
moita sorte xa que foi detectado moi a tempo e 
todo foi moi ben.

O feito de sufrir un cancro supúxolle un cam-
bio radical no seu modo de vida xa que pasou 
a ser máis pasiva e a ter máis medo ante situa-
cións asociadas ao ámbito da saúde. A medida 
que foi pasando o tempo ela foise sentido máis 
segura e, aínda non podendo traballar o mes-
mo que antes, intenta manterse produtiva, por 
exemplo cultivando todo tipo de verduras e ali-
mentos nas leiras, criando animais e limpando 
a casa. Aínda que isto non lle supoñía ningún 
ingreso económico axudáballe a sentirse mellor 
e con máis forzas.

Actualmente ten 64 anos. Unha das cousas 
que máis lle gusta é cociñar as fins de semana 
para os seus catro fillos, as súas respectivas 
parellas e, como non, os seus queridos netos. 
Unha das cousas que máis me gustan e que 
admiro dela é que a pesar de todos os proble-
mas polos que pasou nunca borrou o sorriso 
da súa cara.
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María González
Noa GARCÍA GONZÁLEZ 
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María naceu o 15 de novembro de 1970 
na Coruña. O seu pai chamábase Ma-
nolo e era panadeiro; a súa nai chamá-

base María del Carmen e era ama de casa. Am-
bos faleceron. Tiña cinco irmáns varóns e todos 
maiores ca ela.

Cando era pequena fixo EGB nun colexio 
chamado “Generalísimo Franco” e estudou 
BUP, en 1984, no instituto “Monelos” de A Co-
ruña. Cando rematou EGB o seu pai díxolle que 
non facía falta que estudara máis, que podía 

buscar un traballo, pero ela decidiu seguir es-
tudando.

Viviu parte da súa vida en A Coruña, no 
“Barrio de las Flores” e despois, sobre 1986, 
mudouse á casa do seu irmán maior, cerca da 
Ronda de Outeiro.

Casou aos vinte e un anos con Jose e levan 
xuntos vinte e seis. Anos despois de casar, no 
2000, trasladouse a Cacheiras e posteriormen-
te a Milladoiro debido ao traballo do seu mari-
do. Tiveron a súa única filla, Noa, no ano 2003.

Cando a súa filla empezou no cole de infan-
til, ela puido traballar. Comezou nunha empre-
sa aquí, no Milladoiro, chamada Finanquimer, 
onde realizaba funcións de atención ao público 
e administrativas. O seu horario era só de mañá 
para estar coa súa filla pola tarde. Gustába-
lle moito o seu oficio, non só polo seu horario 
flexible, senón porque se sentía moi cómoda co 
seu xefe e os seus compañeir@s e ademais es-
taba cerca da súa casa.

Un dos momentos máis difíciles e tristes para 
ela foi cando o seu xefe dixo que tiña que cerrar 
por culpa da crise.

Debido a esta situación decidiu levar a em-
presa pola súa conta nun local máis pequeno. 
Traballaba de luns a venres. Ao principio esta-
ba cun compañeiro, que tamén era autónomo, 
pero despois quedou soa. Estivo con esta em-
presa durante tres anos ata que, hai dous, tivo 
que pechala por ser inviable mantela.

As maiores dificultades para os autónomos 
son os gastos que teñen que afrontar, por 
exemplo o seguro de autónomos e as poucas 
axudas que reciben por parte dos gobernos.

Mentres a súa nena era pequena, comenta 
María: “A conciliación laboral e familiar foi moi 
difícil”.
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Miña tía chámase Rosa María Gato Luei-
ro. Naceu en Santiago de Compostela 
no ano 1982 e é a irmá pequena dunha 

familia numerosa: Ten dous irmáns: Jesús e Die-
go. Os dous traballan de informáticos. Seu pai 
chámase Suso e é o dono dun taller de chapa e 
pintura; súa nai chámase María Rosa e traballa 
na casa.

Rosa maría di que non tivo dificultade para 
entrar no colexio concertado Divino Maestro no 
que eran só rapazas. Na súa mocidade estu-
dou unha diplomatura e unha licenciatura en 
Santiago de Compostela. De pequena decidiu 

Miña tía Rosa
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ser profesora, aínda que os seus primeiros tra-
ballos realizounos repartindo publicidade e coi-
dando nenos a domicilio. Cando aprobou as 
oposicións empezou a traballar de profesora 
nun colexio infantil de Milladoiro. Miña tía di que 
a súa mellor experiencia foi entrar no colexio e 
que cando peor o pasou foi unha vez que un 
rapaz se autolesionou.

Traballou nunha empresa privada durante 
catro anos cun contrato indefinido a xornada 
completa (45 horas á semana). Nesta empresa 
realizou a súa única entrevista na que di que 
non houbo ningunha pregunta incómoda. As 
traballadoras eran todas mulleres e non había 
posibilidade de ascenso.

Actualmente é funcionaria de carreira do 
corpo de mestres e traballa de mestra de pe-
dagoxía terapéutica nun colexio de educación 
especial en Vilagarcía de Arousa no que é titora 
dun grupo de rapaces, responsable das TIC e 
secretaria do centro. Leva traballando de mes-
tra dez anos e catro de secretaria. Ela quixo ser 
mestra dende pequena e di que foi difícil con-
seguir aprobar a oposición, que sacou en dous 
anos coa axuda dunha academia.

Actualmente vive coa súa parella e coa súa 
filla acabada de nacer, por iso está de permiso 
por maternidade e non tivo ningunha dificultade 
para conseguir o permiso.

Di que non lle parece fácil a conciliación. 
Pensa que deberían axudar máis e conciliar 
tamén os homes. Cre que os dereitos da muller 
se respectan moito máis no emprego público 
ca no privado e opina que non se debería cele-
brar o Día da Muller pois os dereitos da muller 
son todos os días do ano non só un día. Á pre-
gunta de se a muller debería traballar respon-
deu: “Non é unha cuestión de deber senón de 
querer. Se traballa que sexa porque quere, non 
por obriga.’’. E sobre a cuestión de se cre que 
é fácil ascender sendo muller pensa que a difi-
cultade de ascender non é por ser muller senón 
polas cargas familiares.
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A nosa familia acostuma ter máis historia 
da que pensamos e non fai falta afondar 
moito para atopala.

A miña madriña, Isabel, naceu en Cee, a Co-
ruña, o 16 de outubro de 1963. Os seus pais 
(meus avós) tamén naceron aí. O seu pai foi 
mariñeiro e a súa nai empregada dunha con-
serveira. Cursou EXB na escola da súa vila cun 
baixo nivel debido ás circunstancias do mo-
mento. Decidiu deixar de estudar con 15 anos 
pois non tiña moitas posibilidades para seguir 
facéndoo.

Con 16 anos marchou a Madrid para traba-
llar coma asistenta interna de fogar. Estivo catro 
anos traballando alí en dous fogares diferentes. 
Volveu para Galicia e traballou limpando un bar, 
sen contrato, durante tres anos; despois, con 
23, casou e tivo a súa primeira filla no 1987, 
un ano despois de casar e a segunda no 1992, 
con 29 anos. Un ano despois trasladouse coas 
súas fillas ás Illas Canarias porque estaba o 
seu marido traballando alí. Dende que casou 
ata que se mudou non estivo activa no mundo 
laboral, pois dende o nacemento das rapazas 
dedicouse á súa crianza e mantíñaa o seu mari-
do. Viviron seis anos en Lanzarote e alí traballou 
catro meses limpando apartamentos. Durante 
todo o tempo restante só traballou o seu mari-
do e regresaron a Galicia por motivos de saúde 
familiar.

Isabel Romero
Paula LADO ROMERO 

4º ESO B

Traballou toda a súa vida como empregada 
de fogar e só tivo contrato os catro anos que 
estivo en Madrid. Foron os únicos que lle coti-
zaron posto que naquela época no medio rural 
non se facían contratos e traballaba segundo a 
esixencia da casa. Nunca enviou un currículum 
vitae, alí coñecíanse e solicitaban os servizos. 
Non tivo mellores nin peores experiencias labo-
rais pois o traballo sempre foi o mesmo para 
ela, mais deu con algunha xente boa e outra 
que minoraba o seu traballo e tratábana coma 
se fose unha criada.

 Actualmente traballa 25 horas á semana 
atendendo a un centenario e compaxina este 
traballo coa limpeza diaria dun bar cada mañá. 
Leva 18 anos con ese home e, a estas altu-
ras, segue sen recibir o trato que merece: non 
lle permite días libres ou descóntallos do sa-
lario. Este é un claro exemplo da mentalidade 
de antes fronte á de agora. Aínda que a muller 
actualmente segue sen estar situada no lugar 
que merece no mundo laboral, está moito máis 
adaptada. Ese centenario considera que ‘é o 
que debe facer’, trátaa como a unha criada e 
non respecta os seus dereitos. Descartando 
isto, ela aclara que nunca tivo problemas no 
ámbito laboral por ser muller mais tivo com-
pañeiras que sufriron acoso laboral por este 
motivo; minorábanas por dedicarse ao sector 
da limpeza e tiñan que escoitar comentarios 
machistas diariamente, pasar escaso tempo 
coas súas familias por medo a perder o escaso 
salario que tiñan ou adaptarse a pésimas con-
dicións de traballo xa que non tiñan opción de-
bido ás reducidas saídas do momento.

A miña madriña considérase afortunada 
comparando as súas experiencias coas dou-
tras compañeiras, mais loita polos dereitos das 
mulleres e pensa que todas deberíamos seguir 
uníndonos para seguir adiante e que se sigan 
notando as melloras no ámbito laboral. Cada 
unha debería poder traballar no que quixese, 
nas mesmas condicións e cos mesmos derei-
tos, vantaxes e desvantaxes que un home.
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Elena, a miña muller traballadora
Silvia MOREIRA COUSO
4º ESO B

A miña muller traballadora é miña nai. Chá-
mase Elena Couso Río. Naceu o 24 de 
xaneiro de 1966. Ten os estudos bási-

cos, que cursou no colexio Divino Maestro, en 
Santiago de Compostela. Comezou primaria no 
1972 e rematou no 1980 segundo de BUP, é 
dicir, o actual 4º da ESO. Por sorte, non tivo 
problemas para realizalos.

Seu pai chamábase Braulio e era albanel, a 
súa nai, Elena, é ama de casa. Ten sete irmáns. 
Viviu toda a vida en Santiago, pero desde 1996, 
é dicir, hai vinte e tres anos, reside coa súa fa-
milia propia en Milladoiro.

Comezou a súa vida laboral con dezaseis 
anos como pasadora de ferro nunha fábrica e, 
dende os vinte e dous anos que o abandonou, 
traballa como auxiliar de cociña no Hostal dos 
Reis Católicos. As súas principais funcións son 
axudar na cociña e manter a limpeza da mes-
ma. Nunca tivo ningunha situación laboral des-
agradable. Ten un contrato indefinido a xorna-
da completa e traballa corenta horas á semana. 
Leva no seu posto vinte e tres anos.

Cando tivo fillos, tanto a meu irmán coma a 
min, non reduciu a súa xornada pois atopou 
axudas sen dificultades. Miña nai non conside-
ra fácil a conciliación familiar e laboral xa que, 
ao ter que ir traballar case todo o día, non nos 
podía axudar, por exemplo, a facer os nosos 
deberes ou a estudar. Ela cre que as mulle-
res temos que traballar xa que non temos por 
que ter ningún tipo de dependencia do home, 
non como antigamente. Cre que actualmente 
se respectan os nosos dereitos e que hai que 
seguir manténdoos e mellorándoos con “ferra-
mentas” como o Día da Muller. 
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Gabriela Carla Basso Jarvis naceu o 28 de 
xuño de 1971 en Bos Aires, Arxentina. 
O seu pai chámase Guillermo Basso e 

foi empresario de produtos químicos. A súa nai 
chámase Glenda Jarvis e estudou para mestra 
porque nesa época só tiñan dúas opcións: cos-
tureira ou mestra. No ano 1954 conseguiu tra-
ballo de secretaria nunha oficina; cando tivo o 
seu primeiro fillo, por causas familiares, deixou 
o traballo e dedicouse a ser ama de casa. Ga-
briela ten dúas irmás (Nora e Estela) e un irmán, 
Eduardo.

As súas afeccións son ir de pícnic, viaxar, ver 
películas e series, reunirse coa familia e amigos 
e coleccionar imáns de frigorífico.

Como ela estudou en Arxentina, cursou 
primaria, secundaria e terciaria e recibiuse de 
mestra de infantil. Non tivo dificultades de ac-
ceso aos estudos por ser unha muller.

Gabriela, unha muller loitadora
Noelia PAMPÍN BASSO 

4º ESO B

Ao longo da súa vida viviu en Bos Aires, Ar-
xentina, e en Galicia. No ano 2002 emigrou a 
España porque a situación económica en Bos 
Aires era complicada, había moita insegurida-
de, pouco traballo e a educación era moi mala, 
xa que non tiñan medios para comprar mate-
rial e pagar ao profesorado. Ela e o seu marido 
decidiron vir a España, máis concretamente a 
Galicia porque aquí vivían os pais do seu mari-
do. A súa integración foi boa, nunca se sentiu 
discriminada por ser muller, pero si sentiu moi-
to racismo por ser estranxeira, sobre todo por 
parte das persoas maiores que dicían que viñan 
a España para roubarlles o traballo. Hoxe en día 
segue sentindo esa discriminación, non polas 
persoas novas senón polas persoas maiores.
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Beatriz naceu o 3 xaneiro do ano 1968 na 
cidade de Ferrol. O seu pai chámase Cé-
sar e traballa de armador e súa nai, Vic-

toria, é ama de casa e costureira. As súas afec-
cións son ler e camiñar. Viviu ata os 18 anos en 
Fene, despois marchou a estudar a Santiago 
de Compostela e cando rematou a carreira viviu 
alí un tempo. Na actualidade vive en Viveiro. 

Está casada e ten tres fillos. Estudou o ba-
charelato por ciencias porque tiña claro que 
quería facer unha carreira da rama biosanitaria 
e decidiuse pola enfermería porque daquela 
tiña moitas saídas profesionais. Todos os pos-
tos de traballo que tivo foron no SERGAS. Tra-
ballou en distintos hospitais porque antes de 

A miña amiga Beatriz
Yeikel SOTELO DOMÍNGUEZ 
4º ESO B

ter a praza definitiva, onde está agora, estivo 
facendo substitucións e ía traballar alá onde a 
mandaban.

A peor situación pola que pasou no traballo 
foi o falecemento dunha muller duns 50 anos 
co cal non contaban. Forma parte do persoal 
sanitario, máis concretamente é DUE (diplo-
mada universitaria de enfermería). Como enfer-
meira tense que encargar de controlar a saúde 
dun determinado continxente de poboación e 
para iso realiza tarefas como controlar a glu-
cemia, a tensión arterial, facer curas, electro-
cardiogramas, espirometría, analíticas… Leva 
uns vinte anos como enfermeira en distintos 
postos e neste último posto que desempeña 
leva tan só uns meses.

Decidiuse por este traballo porque tiña claro 
que quería traballar no sector público xa que 
para ela ten moitas vantaxes con respecto á 
empresa privada; por exemplo, na empresa 
privada a maioría das veces contrátante para 
traballar un número determinado de horas e 
despois acabas facendo moitas máis; porén, 
na pública traballas as horas que legalmente 
están establecidas, sabes que tes ese horario 
e que tes que cumprilo pero non vas ter que 
quedar máis horas, ademais sempre tes o teu 
mes de vacacións retribuídas o que non sem-
pre ocorre na privada.

Para acceder ao seu posto tivo que aprobar 
un concurso-oposición. Antes de ser persoal 
sanitario estivo facendo moitas substitucións 
e iso foi difícil porque un día estaba nun lugar 
e ao día seguinte estaba noutro, o que facía 
moi complicado organizar a súa vida, pero era 
necesario porque grazas ás substitucións ía 
acumulando puntos que máis adiante lle se-
rían necesarios para a fase de concurso. A 
verdade é que lle resultou moi difícil aprobar. 
Estivo uns catro anos estudando e ao mes-
mo tempo traballando pois quería conseguir 
os puntos necesarios para poder sacar a pra-
za. Non chegaba só con aprobar a oposición, 
logo no concurso valorábanse os méritos e 
cantos máis anos levaras traballando, mellor. 
Tivo que pedir xornada reducida para coidar 
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ao seu terceiro fillo e pediuna desde que na-
ceu ata pouco antes de que cumprira os 12 
anos.

Cre que na súa profesión se respectan os 
dereitos laborais das mulleres, polo menos ela 
así o viviu nos diferentes postos que desem-
peñou. Pensa que a decisión das mulleres de 
traballar é unha decisión persoal, pero ela ten 
claro que quere traballar porque se sente máis 
realizada e gústalle esa independencia econó-
mica que lle dá o seu traballo. Tamén cre que 
o desenvolvemento profesional das mulleres 
depende moito da situación persoal e familiar 
de cada unha. Normalmente un ascenso su-
pón unha maior carga de traballo, polo tan-

to debes decidir se o podes compatibilizar co 
coidado dos fillos e iso vai depender do que se 
implique a túa parella nas tarefas da casa e no 
coidado dos nenos. Outra opción é contratar 
a alguén que che bote unha man. Hai xente 
máis ambiciosa que outra. Ela pediu xornada 
reducida porque consideraba que era moi im-
portante coidar os fillos e pasar máis tempo 
con eles, aínda que iso supuxese gañar me-
nos cartos. Por este motivo ela non ten intere-
se en ascender, pero entende que para outra 
xente sexa importante. Algúns farano porque 
se senten máis realizados profesionalmente e 
outros posiblemente para gañar máis cartos. 
Todo é respectable.



MULLERES TRABALLADORAS40

A miña avoa chámase Concepción López 
Vieiro. Naceu en Santiago de Compos-
tela o 4 de maio de 1937. Os seus pais 

eran Lino López Raposo, traballador de Co-
rreos, e Concepción Vieiro Rozas, ama de casa. 

Vivía nunha casa pequena cunha pequena hor-
ta en Vista Alegre, xunto cos seus cinco irmáns: 
Eduardo, Ángel, Corona, María Isabel e Marisa.

Cando era pequena gustáballe xogar á corda 
e á roda pero non tiña moito tempo para xogar 
xa que, desde moi nova tivo que axudar a súa 
nai e, sobre todo, coidar o seu irmán peque-
no, Ángel. Foi pouco tempo á escola, de feito 
empezou con dez anos na escola da Milagrosa 
e, con apenas catorce, xa comezou a limpar 
casas xunto coas súas irmáns maiores, finali-
zando nese momento a súa etapa escolar.

Cando tiña dezasete anos coñeceu ao meu 
avó, Daniel, nun baile que se celebra na rúa de 

A miña avoa
Celtia VIEITES IGLESIAS 
4º ESO B

San Pedro. A miña avoa ten recordos moi boni-
tos daquela época da súa vida. Un ano despois 
de coñecérense casaron e aos poucos anos 
xa tiñan formada a súa propia familia. Xuntos 
tiveron catro fillas e un fillo: Encarnación, Inma-
culada, María Isabel, Genma e meu pai Daniel.

Ao ser nai dunha familia numerosa e ao estar 
casada, ao principio intentou non reducir a súa 
xornada laboral, seguía limpando casas, pero a 
maioría dos días tiña que levar os seus fillos con 
ela, porque non tiña con quen deixalos, ata que 
as irmás da miña avoa remataron facendo a tra-
ballo por ela. Cando os seus fillos medraron ela 
comezou a traballar de limpadora no Hospital 
Xeral de Santiago e estaba asegurada.

Na década dos sesenta a situación económi-
ca era moi precaria e ademais estaba mal visto 
que unha muller traballase fóra da súa casa, 
polo que llo tiña que ocultar ao seu marido. 
Finalmente tivo que deixar ese traballo porque 
naceu o seu primeiro neto, Borja, e ela sentiu a 
necesidade de axudar a súa filla, para que esta 
puidese traballar e non pasase pola mesma si-
tuación que ela mesma vivira.

En resumo, a vida laboral da miña avoa foi 
moi dura xa que traballaba moito, tanto fóra da 
casa como no fogar e non había uns soldos 
acordes con todo o esforzo que ela facía. A 
miña avoa recorda a súa etapa laboral como 
moi dura e con moita mágoa xa que ás veces 
tiña que limpar moitas horas e ao final non lle 
pagaban ou simplemente lle daban unha pouca 
comida para alimentar os animais que tiña na 
casa.

A miña avoa sempre comenta que a época 
que ela viviu era moi diferente á de hoxe en día. 
Resalta a liberdade que temos agora as mulle-
res e, por suposto, tamén os homes. Ela di e 
cre que as mulleres deberían estar na casa coi-
dando dos fillos e coidando os seus maridos. 
Na súa opinión deberíanlle pagar moito máis ao 
home para que así a muller xa non tivera que 
traballar fóra da casa.
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María, miña nai, naceu o once de novem-
bro de 1979 en Trazo. Actualmente vive 
en O Milladoiro. Seu pai, Francisco, tra-

ballou en Urbaser, unha empresa de xestión 
medioambiental e prexubilouse hai uns anos. A 
súa nai, Carme, foi e segue sendo autónoma 
no sector gandeiro e agrícola.

Ten o titulo de FP1 e FP2 de hostalería, na 
rama de cociña. Estudou no CIFP Compostela. 
Non sabía ben o que quería estudar, o que que-
ría era poder traballar canto antes para gozar 
da súa independencia económica. Ao chegar 
o momento de elixir, unhas amigas e compa-
ñeiras de clase optaron por ir estudar cociña e 
ela animouse. Cando aínda estaba estudando 
foi elixida, xunto con outro compañeiro, para 
representar o seu instituto nun concurso de 
cociñeiros mozos; finalmente gañaron ese con-
curso.

Miña nai comezou a traballar aos dezasete 
anos na hostalería. Sempre me di que foi moi 

María Rey Ramos
Anxo VILARIÑO REY 

4º ESO B

duro e, ademais, cando na fin de semana os 
seus amigos non ían traballar, ela si. Nunca 
abandonou aínda sendo un camiño duro. Ac-
tualmente ten un bo traballo cuns horarios axei-
tados e con bastante tempo libre, pois traballa 
desde 2006 como coordinadora dun equipo de 
cociña nunha residencia militar. As súas princi-
pais tarefas son a elaboración de menús, co-
ciñar algúns pratos e a organización dos tra-
ballos por facer. Actualmente ten un contrato 
indefinido a xornada completa de corenta horas 
semanais.

O seu primeiro contrato foi de prácticas en 
Sanxenxo, aos dezasete anos. Tardaron moito 
en poñela fixa; fixéronlle moitos contratos de fin 
de obra -de setembro a xuño do ano seguin-
te- . Ao acabar o curso, a empresa mandaba a 
todo o persoal ao paro (dicíanlles que os con-
tratarían para o curso seguinte, aínda que non 
había nada fixo nin posto por escrito) xa que 
os estudantes da residencia marchaban á súa 
casa polo final de curso. 

Nun dos traballos nos que estivo ten unha 
historia curiosa. Miña nai estaba coa súa tía 
deixando currículos. Cando encontraron un 
hotel, miña nai dixo que non lle tiña boa pinta, 
pero a súa tía convenceuna dicindo que nunca 
se sabe e deixaron alí o currículo. Tempo des-
pois collérona nese hotel e, nese traballo, coñe-
ceu ao seu actual marido, meu pai.

Unha vez contoume que, estando ela traba-
llando, chegou unha moza de prácticas. O xefe 
sempre lle estaba berrando ou insultándoa e a 
rapaza choraba. A situación non se resolveu e, 
un día, a moza cansouse e marchou.

Cando miña nai deu a luz o seu primeiro fillo 
(eu), tivo que seguir traballando sen dereito a 
baixa de maternidade xa que lle coincidiu nun 
momento no que a empresa mandara ao paro 
ao persoal.

Miña nai sacrifícase diariamente indo ao seu 
traballo, facendo a maioría das tarefas do fogar 
e axudando con calquera cousa á familia. Por 
iso e por moitísimas cousas máis estareille eter-
namente agradecido. Grazas mamá.



MULLERES TRABALLADORAS42

Estrella Cantullera
Yago ALAMAYONA LACARRA 
4º ESO C

Estrella Cantullera naceu o doce de xa-
neiro de mil novecentos corenta e catro, 
nun municipio pequeno da Rioxa, Corna-

go, que vivía da agricultura e da gandaría. Era 
a época da posguerra, anos difíciles e de ne-
cesidades. Ela, que se diga, non naceu dunha 
familia rica, senón máis ben todo o contrario. 
Eran cinco irmáns, dous homes e tres mulle-
res, pero dous deles morreron por diversas en-
fermidades aos poucos anos de nacer. Estrela 
foi á mesma escola dende os tres anos ata os 
catorce. Era unha escola só de nenas, na que 
rezaban, cociñaban, cosían... A súa educación 
era moi estrita, polo que recibían moitas repri-
mendas. Non tiñan moitos xoguetes, polo que 
pasaba todo o tempo na rúa coas súas amigas, 
xogando á mariola ,ás agachadas... Ela nunca 
puido celebrar o seu aniversario. Tamén axuda-
ban moito nas súas casas.

Cando rematou a escola traballou de aia en 
Tudela (Navarra). Máis tarde, aos vinte anos, 
marchou a outro municipio da Rioxa (Autol), no 
que traballou nunha fábrica de conservas. Na-
quel lugar coñeceu o home da súa vida, Satur-
nino, que traballaba nunha ferralla; con el pasa-
ría moito tempo.

En 1977 casaron e tiveron dúas fillas: Yolan-
da e Marisol. A súa nai quedou viúva e foi vivir 
con ela, ata que morreu anos despois. A nai 
foi unha gran axuda para Estrela en todos os 
sentidos. Por motivos do traballo de Saturnino, 
marcharon a vivir a unha cidade, Calahorra (A 
Rioxa), a dez quilómetros de Autol. Ela seguiu 
traballando na fábrica de conservas ata xubi-
larse. As súas fillas foron medrando, as dúas 
casaron e marcharon a vivir noutros lugares. 

Estrela agora segue vivindo co seu marido 
en Calahorra e fai vida de xubilada. Despois de 
tanto traballar meréceo.
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A vida de Damaris Parra comezou en Bu-
caramanga (Colombia) o 7 de decembro 
de 1976. Filla de Alirio Parra e Dominga 

Ochoa, desde nena é moi intelixente e amante 
da natureza. O seu nenez transcorreu normal 
e chea de múltiples anécdotas, numerosas ex-
periencias, tanto positivas como negativas que 
poucas veces un neno adoita recordar. Aos sete 
anos comezou os seus estudos de primaria 
nos colexios Santa Inés e Esperanza I. Realizou 
a secundaria nos colexios Santander, Instituto 
Promoción Social e Instituto Simón Bolívar. As 
súas materias preferidas foron Filosofía, Demo-
cracia e, por suposto, Biología. 

Damaris Parra
Generly BASTO PARRA 

4º ESO C

Con 15 anos estudaba o seu bacharelato de 
noite, debido a que empezou a súa vida laboral 
nunha fábrica familiar de calzado. Cinco anos 
máis tarde inicia o seu papel de nai e formou o 
seu fogar con César Basto. Aos seus 29 anos 
procreou a súa cuarta e última filla. Esta ama de 
casa tamén foi voluntaria no Desenvolvemento 
Social Comunitario en dous ONG (Visión Mun-
dial e Fundación Muller e Futuro) e recepcionis-
ta do hotel que o seu irmán tiña a cargo. 

É unha muller considerada como moi traba-
lladora. En 2008 deixou de ser empregada dun 
restaurante escolar para axudar ao seu espo-
so, quen tiña iniciativas de formar a súa propia 
empresa. Foi un pouco riesgoso pero aínda así 
empezaron a progresar con éxito ata que en 
2010 Cesar emigra a España e líquida a em-
presa coa idea de ter a súa propia casa e de 
expandir a súa microempresa, coa mala sorte 
de chegar a este país cando estaba na crise 
económica. 

Mentres tanto Damaris dedicouse a traba-
llar duramente nunha empresa de marmolería 
(Cristalizantes o Diamante). As fins de semana 
traballaba en “Krisalida Hers Spa”. 

Despois de que este negocio pechase traba-
llou na caixa de facturación do posto de saúde 
comunitario.

“Ahorita” esta bela e loitadora muller atópase 
en España co seu esposo e as súas dúas fillas 
menores. Traballa en hostelería. E o seu esforzo 
día a día faille ser a gran muller que é hoxe. Ela 
sempre estivo a favor de que as mulleres poda-
mos gozar de igualdade en todos os ámbitos 
e que temos que ser recoñecidas como o que 
somos, guerreiras e sempre poñendo fronte 
aos diversos obstáculos.
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Biografía dunha nai traballadora: 
Dolores
Nuria BOUZAS MELLA 
4º ESO C

Chámase Dolores Mella Paderne e ten 41 
anos. Vive no Milladoiro e só ten unha 
filla: eu, Nuria Bouzas Mella.

Miña nai é de estatura media e bastante del-
gada. Ten a cara ovalada e a pel de cor marrón 
moi clara; o pelo moi curto e claro, as cellas finas 
de cor marrón clariña, os ollos escuros, unhas 
pestanas moi longas e negras; o nariz grande, 
longo e apuntado, as meixelas rosadas, os bei-
zos finos e de cor rosa; os dentes en liña recta 
e brancos e as orellas grandes e redondeadas.

Dolores ten unha personalidade forte e ten 
moito aguante coas persoas. A pesar do seu 
carácter forte é unha persoa amable, humilde, 
simpática, graciosa e xenerosa. É tamén unha 
persoa moi sensible e empática; moitas veces 
por culpa diso é demasiado boa xente e deixa 
que fagan de ela o que queiran, pero agora 
cambiou un chisquiño iso e xa non é así.

Naceu o 20 de outubro de 1977. O seu pai 
chámase Ramón Mella Vázquez e está xubilado 
e súa nai é María del Carmen Paderne Parade-
la e tamén está xubilada. Ramón e María del 
Carmen tiveron 13 fillos, dos cales sobreviviron 
nove, así que miña nai ten oito irmáns: Toño, 

Silvia, Xabier, Moncho, Suso, Pepe, Maricar-
men e Azucena.

Dolores ten unha cadeliña chamada Lili. As 
súas afeccións son escoitar música, bailar e fa-
cer deporte. Estudou no Colexio de Calo e ten 
o nivel da ESO. Nunca tivo problemas para o 
acceso aos estudos.

Ela decidiu entrar na súa profesión porque 
lle gustaba. É autónoma e administra unha em-
presa de electrodomésticos. Non tivo nunca 
problemas nin dificultades na súa profesión. 
Vende moitos electrodomésticos como televi-
sores, frigoríficos, informática e telefonía, lavado 
e secado, produtos do fogar, coidado persoal, 
conxelación, cocción, microondas e aspiración. 
Ela tomou a iniciativa de montar o seu propio 
negocio e xa leva catro anos con el. As principais 
dificultades que atopa no seu traballo son as de 
xestionar os empregados. Ten empregadas ca-
tro persoas, tres homes e unha muller.

Traballa todos os días de 9:00 a 15:00 e de 
16:30 a 21:30. Só descansa os domingos. Os 
problemas que presenta o seu traballo son que 
no teñen paro e teñen moitos impostos que pa-
gar. As vantaxes son que o negocio é propio e 
traballa para si mesma. Non ten carné de con-
ducir pero iso non lle dificulta ir ao traballo.

Cando foi nai tivo que reducir a xornada para 
coidarme a min; non atopou axudas para ser 
nai e tivo un montón de dificultades. A concilia-
ción familiar e laboral resultoulle moi complica-
da porque traballa moito, sempre tiña proble-
mas e o tempo non dá para todo, sobre todo 
cando es autónoma. Ela opina que non é fácil 
para todas as mulleres desenvolverse profesio-
nalmente e cre que non sempre se respectan 
os dereitos das mulleres porque se estás em-
barazada na maioría dos negocios non te que-
ren ou bótante fóra. Pensa tamén que está ben 
que se celebre o Día da Muller, pero di que xa 
que se celebra tamén debería celebrarse o Día 
do Home, xa que queremos igualdade.
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Beatriz Villaronga Pérez
Daniela CRESPO IGLESIAS

Paula Valentina HERNANDEZ CARAMÉS 
4º ESO C

Beatriz Villaronga Pérez, nada o 6 de xa-
neiro de 1989 en Santiago de Compos-
tela, pertence a unha familia humilde e 

traballadora. Ten un irmán máis novo ca ela. Os 
seus estudos son básicos (graduación escolar, 
bacharelato). Algunhas das súas materias favo-
ritas foron as matemáticas e o galego, xa que 
é moi boa en números e fala galego coa maior 
parte da familia. Nalgúns dos seus pasatempos 
está a camiñar, coser, escoitar música, etc. 

É unha muller loitadora a e traballadora que 
pronto gozará da súa maternidade, nunca tivo 
a necesidade de emitir un currículo, traballou 
en varias compañías privadas como Coserport, 
Mobiliario infantil, etc. Fixo de todo, desde a 
limpeza ata a compra.

Isto durou varios anos, pero hai catro se 
atreveu a converterse en empresaria e ter o 
seu negocio propio; un negocio arriscado pero 
no que hoxe non ten dificultades. A tenda está 
en O Milladoiro. Dedícase á venda de produtos 
doces. Tamén realiza traballos feitos cos seus 
propios adornos para aniversarios, detalles de 
comuñóns e vodas, decorados para vodas nos 
que mostra unha gran capacidade de traba-
llo, esforzo, gusto e imaxinación, polo que o 
seu comercio ten éxito. Traballa soa de luns 
a domingo, pero sabe que todo sacrificio ten 
recompensa. Agora pensa que a súa próxima 
maternidade non será fácil coa súa vida laboral, 
pero terá a axuda do seu irmán. É unha muller 
que cre que as mulleres deben ser indepen-
dentes, pero sempre en posición de traballo 
fan que sexa moi difícil ser muller e ela cre que 
é bo que as mulleres reclamen os seus derei-
tos, especialmente se nos damos conta de que 
existimos e que estamos alí. Somos loitadoras. 
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Sheila María Adrio Pérez
Jesús Ángel PARRA ADRIO
4º ESO C

Sheila María Adrio Pérez naceu en Santia-
go de Compostela o 20 de setembro de 
1976. Leva 25 anos casada. O seu mari-

do chámase Luis José Parra Castillo e é vene-
zolano. Ten catro fillos: o primeiro, Luis Ángel 
Parra Adrio, ten 22 anos; a segunda, Sthepha-
nie de los Ángeles Parra Adrio, 19; o terceiro, 
Jesús, 16; e o cuarto son eu, Jesús Ángel Parra 
Adrio, que teño 16 anos.

Os pais de Sheila María son José Manuel 
Adrio, de nacionalidade española. A súa nai, 
que é venezolana, chámase Elena Pérez de 
Adrio.

No seu tempo libre gústalle moito cociñar e 
ler novelas. Viviu 30 anos en Venezuela. Retor-
nou hai dous anos por culpa da mala situación 
do país.

Sheila María estudiou ata bachalerato soa-
mente polos seus baixos recursos económicos. 
Tivo que traballar para manter aos seus fillos e 
darlles unha educación nobre e honesta. 

Traballou de asistente durante dez anos nun 
laboratorio químico e, actualmente, traballa coi-
dando nenos.
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A miña avoa chámase María del Carmen 
Olveira Queiruga. Naceu en Bistipoi 
(unha parroquia de Xuño, no concello 

de Porto do Son, A Coruña) un dez de xuño 
de 1949. Proviña dunha familia moi humilde. 
O seu pai, Juan Olveira Junco, tamén nacido 
en Xuño, era mariñeiro en Cádiz. Isto facía que 
case nunca estivera na casa. A súa nai chamá-
base Josefa Queiruga Ageitos, tamén de Xuño. 
Era ama de casa e traballaba no campo. Non 
podía facer moito máis sen o marido na casa.

O irmán da avoa chamábase Juanito Olveira 
Queiruga. Naceu en Xuño e aos dezaoito anos 
realizou o servizo militar en Marín, alá polo no 
ano 1969. Despois seguiu a tradición familiar 
sendo mariñeiro. Aos vinte e moitos caeu no 
alcohol e non traballou en nada máis pois tivo 
que estar a cargo da miña avoa.

O marido da avoa é Domingo Pérez Sanles. 
Naceu en 1946 en Seráns, Xuño. Tamén traba-

Mulleres traballadoras:  
María del Carmen Olveira Queiruga

Pablo del RÍO PÉREZ 
4º ESO C

llaba no mar, pero neste caso nun petroleiro. 
Estivo en todos os continentes e en moitísimos 
países pero pouco tempo tiña para estar na súa 
casa. A miña avoa tivo a mesma sorte cá súa 
nai.

Os avós coñecéronse nunhas festas moi fa-
mosas que se celebraban todos os anos en 
Xuño e nas que, polo xeral, se bailaba. Terían 
sobre dezasete e dezaoito anos. Con vinte ca-
saron e con vinte e un tiveron a súa primeira 
filla. Quince meses máis tarde tiveron o seu úl-
timo fillo.

A súa filla, Carmen, estudou turismo e exerce 
como recepcionista dun hotel. O seu fillo, Juan, 
mudouse a Tenerife, onde é cociñeiro. 

Con todas as presentacións feitas, imos á 
súa vida.

Bistipoi, onde ela naceu, era un lugar recón-
dito con cinco casas, situado no cume dun alto 
monte. Isto facía que a tarefa de socializarse 
fose complicada. Se querían ir comprar ou a 
outro lugar, tiñan que camiñar moitos quilóme-
tros de ida e de volta. Non tiñan coche, pero 
Bistipoi tampouco estaba asfaltado, nin moito 
menos.

Na súa adolescencia, cuns anos menos ca 
min, puidéronse mudar a outro lugar de Xuño, 
grazas a uns aforros do meu bisavó. Compra-
ron terras e nelas fixeron unha casa mellor, que 
non estaba no cume dun monte, senón que es-
taba no centro de Xuño. Así poderían coñecer 
máis xente e ir a lugares máis afastados grazas 
ao transporte público. Neste momento da súa 
vida, puido ir á escola, ao contrario que o seu 
irmán. Foi pouco tempo e para o máis básico: 
aprender a ler e escribir un pouquiño. Despois 
tivo que traballar no campo coa súa nai. Dende 
os catorce ata os dezaoito traballou nunha fá-
brica de madeira.

Pronto, como se explicou anteriormente, co-
ñecería ao que ía ser o seu marido, co que ca-
saría e co que tería fillos.
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Ela sería ama de casa, xa que alguén se tiña 
que encargar dos fillos se non estaba o marido. 
El traía cousas dos países onde ía: figuras de 
barro africanas, pratos de Xapón, abelorios de 
Brasil etc...

Arredor do ano1986 emigraron a Bélxica, de-
bido a que España non estaba no seu mellor 
momento e que a empresa marítima petrolífera 
para a que traballaba o meu avó era de alá, pois 
tiña a base en Amberes. Alí a avoa encontraría 
traballo como camareira nun bar preto de onde 
vivían. Ao principio foi difícil adaptarse, xa que 
era un país con outra cultura diferente e no que 
se falaban tres idiomas totalmente diferentes ao 
galego. E iso que o meu avó xa os sabía, por 
traballar para aquela empresa marítima petrolei-
ra desde moi novo. A miña avoa aprendeunos 
máis tarde e con máis dificultade debido a que 
non foi á escola o suficiente e porque aprender 
novos idiomas dende cero, con trinta e tantos 
anos, é bastante difícil.

A miña avoa sempre tivo que coidar de xen-
te; primeiro dos seus fillos, logo dos seus pais 
e por último do seu irmán. Toda a familia temos 
unha débeda con ela e haberá que coidala ben. 
Agora tócanos a nós.

Entrevista sobre os seus empregos:
-Entón, algunha vez tiveches emprego?
-Si.
-Para empresas públicas ou privadas?
-Traballei dúas veces e as dúas para empresas 

privadas.
-Algunha vez fuches autónoma?
-Nunca
-Ben, e poderíasnos contar que tal no teu pri-

meiro traballo. Como entraches, como te con-
trataron, se sufriches discriminación, ese tipo de 
cousas...

-O meu primeiro emprego foi nunha fábrica de 
madeira cerca do meu lugar. As miñas amigas, 
que xa traballaban alí, recomendáronmo e pre-
senteime alí. Entrei sen ningunha entrevista nin 
ningún tipo de pregunta incómoda, como o meu 
futuro como posible nai por exemplo, pois tiña 
catorce anos.

Por parte do xefe non sentín ningún tipo de 
discriminación, sería porque el tampouco pasa-
ba moito pola fábrica. Pero por parte dos nosos 
compañeiros de traballo tíñamos que soportar 
comentarios do estilo: este non é traballo para 
mulleres.

-Ben, e no teu segundo emprego?
-Traballei uns poucos anos nun bar de Bélxica 

como camareira, cerca de onde viviamos. Isto 
fixo que me puidera socializar máis coa xente 
de alí e aprender os seus idiomas.

-E cóntanos como entraches e se notaches 
algunha vez algún tipo de discriminación; o 
mesmo de antes.

-Antes traballar era máis fácil que agora, ou 
iso parece. Simplemente vin no periódico que 
se necesitaba unha camareira nun bar próximo 
e preguntei. Esta vez, ao ter xa máis idade, si 
que me fixeron preguntas sobre se ía ter máis 
fillos e cousas así. Díxenlles que non e tal vez 
por iso me contrataron.

-E respecto ao tema da discriminación?
-Non, a verdade é que por parte do meu xefe 

non sentín ningún tipo de discriminación, igual 
que no traballo anterior; por parte das miñas 
compañeiras tampouco xa que a maioría eramos 
mulleres. Pero de vez en cando nós, as empre-
gadas, tiñamos que soportar algúns comentarios 
innecesarios e sexistas de parte dos clientes. So-
bre todo se vían que eramos españolas.

-E en xeral, que che pareceu Bélxica?
-Home, estaba moi ben. Había moito máis di-

ñeiro que en España. O malo é que xa esquecín 
falar os seus idiomas, pero aínda me acordo algo 
do francés; as linguas nunca se me deron tan 
ben coma ao teu avó, a xente dicía que el falaba 
o francés e o neerlandés coma se fose belga.

-E por que volvestes?
-Porque tiñamos moita morriña. É difícil sacar 

a un galego da súa terra! Nin por todo o diñeiro 
do mundo sairiamos outra vez de Galicia.

-Cres que as mulleres deben traballar?
-Home, como non van deber! Sería unha es-

tupidez ter á metade da poboación só coidando 
do xardín e dos fillos.

-Cres que se debería celebrar o día da mu-
ller?

-Eu opino que si. Non sei como vivirán as mo-
zas de agora pero nos meus tempos había unha 
gran discriminación e case ninguén loitaba por 
isto. Hai que facer ruído, digo eu.

-Ben, pois foi un pracer facerche esta pe-
quena entrevista, avoa; creo que quedou moi 
interesante.

-Iso espero, así os mozos e mozas de agora 
poderán ver como era a vida de antes.
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Durante toda a historia as mulleres foron 
discriminadas e consideras o sexo dé-
bil da especie humana, polo que sem-

pre houbo mulleres que loitaron por cambiar 
e defender os nosos dereitos, dende Hipatia 
de Alexandría, ata Xoana de Arco, Olympe de 
Gouges ou Emmeline Pankhurst, entre moitas. 
Unha gran contribuínte feminista, moi pouco re-
coñecida, é Katherine Johnson.

Katherine Coleman Goble Johnson, nada o 
26 de agosto de 1918, é unha física, científi-
ca espacial e matemática estadounidense que 
contribuíu á aeronáutica dos Estados Unidos e 
aos seus programas espaciais coa aplicación 
temperá das computadoras electrónicas dixi-
tais na Nasa. Foi coñecida pola súa precisión 
na navegación astronómica, xa que calculou a 
traxectoria para o Proxecto Mercury e o voo do 
Apolo 11 á Lúa en 1969.

Katherine é unha muller afroamericana, polo 
que foi primordial o esforzo decidido do seu pai 

A calculadora humana
Adriana GARCÍA ALBOR 

1º Bacharelato A

porque os seus fillos acudiran á escola, como 
a súa propia resolución para perseguir os seus 
soños, superando a discriminación de raza e 
xénero, tarefa nada fácil sabendo a época da 
que estamos falando. Mais Johnson era unha 
nena prodixio, innegable para todos, polo que 
chegou á universidade saltando varios cursos 
polo camiño e facendo amizades de gran nivel 
social. Na universidade acudiu a todos os cur-
sos dispoñibles de matemáticas, xeometría… 
E rematou con licenciaturas en Matemáticas e 
Francés.

Pouco despois comezou a dar clases en es-
colas rurais. Nesta parte da súa vida asegura 
que foi onde máis experiencias racistas tivo, 
como a segregación en autobuses.

Anos máis tarde casou e tivo tres fillos, e 
deixou o seu posto de docente. Polo que con-
tinuou cos seus estudos, e foi unha das pri-
meiras mulleres negras en realizar un gradua-
do. En 1953, Katherine foi contratada como 
investigadora matemática na Naca, a axencia 
que precedeu á Nasa. Ao principio, traballaba 
nun grupo de mulleres realizando cálculos ma-
temáticos, ela referíase a estas como “compu-
tadoras virtuais con saias”. O traballo principal 
era ler os datos das caixas negras dos avións 
e realizar outras tarefas matemáticas precisas.

Un día, Katherine foi asignada temporalmen-
te para axudar ao equipo de investigación de 
voo de homes. O coñecemento que tiña sobre 
xeometría analítica axudou a facer aliados rápi-
dos de xefes e colegas masculinos na medida 
en que “se esqueceron de regresarme á pisci-
na”, como di ela.

Mentres que as barreiras raciais e de xénero 
sempre estiveron aí, Katherine di que as igno-
rou, mostrouse asertiva e pediu que a incluíran 
nas reunións editoriais (onde ningunha muller 
fora antes): simplemente dixo que ela fixera o 
seu traballo e que debía estar aí, xa que se tra-
taban cousas nas que eles non participaran, e 
non o entendía.

Colaborou tamén na redacción do primeiro 
libro de texto sobre o espazo. Mais o seu traba-

Katherine Johnson en 1966
Fonte:  

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/1966-l-06717.jpeg
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llo clave sería pouco despois, en 1956, xa que 
a súa especialidade era calcular as traxectorias 
dos tiros espaciais. Foi a única que conseguiu 
calcular correctamente e lograr que a misión 
fose un éxito.

A partir deste logro, considerouse unha peza 
fundamental nos cálculos das misións e déu-
selle o recoñecemento que sempre mereceu. 
Ademais, dende entón, está sendo galardoada 
con grandes e numerosos premios.

A súa intelixencia, capacidade, empeño, ca-
pacidade de decisión, contestacións firmes e 
directas…, pero o máis importante, conseguir 
todo isto sendo una muller afroamericana antes 
de que rematara a segregación racial, atopou 
innumerables obstáculos, mais aceptou o de-
safío e logrou cumprir todos os seus obxecti-
vos. Katherine Johnson é un gran exemplo para 
seguir, destacando a súa constancia.
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Fonte:  
https://simple.wikipedia.org/wiki/Amelia_Earhart#/media/File:Earhart.jpg

Aínda que pareza difícil de crer no pre-
sente, o papel das mulleres na historia 
é practicamente invisible, xa que sem-

pre foron ocultadas por capas de machismo e 
discriminación. Aínda así, ao longo dos séculos 
algunhas mulleres alzaron a voz, xa fora por de-
fender os seus dereitos ou por demostrar que 
tamén eran seres humanos igual cós homes. 
Este é o caso da muller traballadora Amelia Ear-
hart (1897-1937).

Amelia Earhart
Álvaro CAMPOS VAAMONDE 

1º Bacharelato B

Esta magnífica muller é unha das pioneiras 
na aviación feminina, e foi, concretamente, a 
décimo sexta muller na historia en obter a li-
cenza de piloto. Á parte de converterse nunha 
recoñecida piloto mundial, ela tamén fixo moi-
tos esforzos para promover a aviación entre 
as mulleres, organizando carreiras de avións e 
fundando unha organización de mulleres pilo-
tos. En canto a retos e marcas persoais, Amelia 
Earhart ten o orgullo de ser a primeira muller 
en cruzar o mar Atlántico manexando un avión, 
obter a medalla dourada especial da National 
Geographic Society, e ademais recibir as cha-
ves de diferentes cidades e tamén ser votada 
como a muller máis destacada do 1932 e ser a 
primeira muller condecorada coa Distinguished 
Flying Cross. O último gran acto realizado por 
Amelia foi unha viaxe que ela nomeou como 
o último voo que lle quedaba por realizar, que 
consistía en percorrer o globo terráqueo entei-
ro. Traxicamente, este gran reto non o conse-
guiu acabar, xa que na última recta da viaxe, o 
Océano Pacífico, un fatídico erro técnico levou 
a que a súa aeronave se estrelase no océano, 
lugar onde se consignou posteriormente a súa 
desaparición.

Amelia Earhart foi sen dúbida un exemplo de 
muller, ademais dunha gran muller traballadora, 
loitando sempre por conseguir os seus soños 
nun oficio que, na súa época, era practicamen-
te de homes. Aínda así logrou mediante moito 
esforzo labrar un nome nese oficio e aplanarlle 
o camiño ás presentes pilotos, sempre cunha 
forte motivación impulsada por frases que ela 
mesma expoñía como “Quero facelo porque o 
desexo. As mulleres deben intentar facer cou-
sas como o fixeron os homes”.
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Escollín esta vez a figura da miña tatara-
voa. A razón, aínda que hai xa uns corenta 
anos que morreu, pois naceu nos últimos 

anos do 1800, é que merece ser reivindicada, 
especialmente porque é das poucas persoas 
que a miña avoa lembra e admira na súa mente 
enferma.

Realmente, o que transcendeu da miña tata-
ravoa foi todo o relacionado coa súa fortaleza e 
capacidade de traballo. Pobre, como a maioría 
dos que a rodeaban, estaba casada cun home 
que pouco tiña que ver con ela: vago, xogador 
(hoxe ludópata, pois chegou a xogar a súa pro-
pia casa), irresponsable…

A miña tataravoa
Isaac IGLESIAS SIEIRA 
1º Bacharelato B 

Miña tataravoa sen un real (moeda daquel 
tempo), con dous fillos e outro en camiño, pediu 
cartos prestados para mandar o marido para 
o Uruguai. Non existía o divorcio… O seguinte 
que soubo del foi cando o cura da parroquia 
recibiu unha carta na que lle solicitaba unha 
certificación de que era viúvo. Así, sen marido, 
con tres fillos para criar, endebedada e sen sa-
ber nin ler nin escribir, circunstancia común nos 
primeiros anos do século XX no rural, traballou 
de sol a sol para saír adiante. O de sol a sol 
non é esaxerado. Tivo moitos traballos, e nin-
gún doado.Un deles foi chalana. Saía ás 4 ou 
5 da mañá da súa casa percorrendo montes, 
pois non había estradas, para chegar con día 
ás vilas que facían feira de gando. Ela interme-
diaba na compra-venda do gando, e gañaba 
cartos ou levaba a ganancia en especies, como 
algún animal ou comida. Todo isto, tendo en 
conta que era analfabeta. Como as feiras non 
as había sempre, traballaba nas leiras, na pou-
ca terra que tiña ou ía adquirindo, e sobre todo 
ó xornal nas leiras dos veciños con máis terras, 
e cobrando unha miseria que non lle daba para 
manterse ela e a familia. Por isto, outro dos 
traballos que facía era vestir mortos. Ninguén 
quería facelo, pero ela dicíalle a miña avoa que 
os mortos non fan mal, que hai que terlles máis 
medo ós vivos. Nalgún momento pedíronlle por 
favor que coidara toda unha familia enferma de 
tuberculose. Nun primeiro momento negouse 
porque, quén se ía ocupar da súa familia? O 
médico da vila díxolle que deles ocuparíase el 
se ela se ocupaba dos doentes. Hai que dicir 
que estes doentes pertencían a unha “casa for-
te”, como contaba miña avoa, de aí o interese 
do médico. Chegaron a un acordo a así o fixe-
ron. Os doentes sobreviviron, a pesar de que 
da tuberculose morría moita xente. Ademais de 
todo este abano de ocupacións, levaba a súa 
casa, e dicía miña avoa que era meticulosa na 
limpeza e na orde e moi esixente cos da familia, 
pois todo tiña que estar “como Deus manda”.
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Os cartos que gañaba investiunos en terras, 
en animais, compraba años que máis tarde ven-
día como ovellas… Dicía miña avoa: “Se miña 
avoa collera estes tempos, facíase de ouro”.

E con respecto a ser analfabeta, non quixo 
que os seus fillos fosen igual, mandounos á es-
cola igual que fixo con miña avoa, xa que foi ela 
quen a criou. Dicíalles que o que máis rabia lle 
daba era chegar a unha vila e non saber ler o 
nome.

Fixo de nai e pai para tres fillos e unha neta. 
Era traballadora, loitadora, orgullosa e unha 
muller moi respectada, e aínda hai quen lembra 
á “Montañesa”, miña tataravoa Dominga.

Non a coñecín, pero gustaríame tela coñe-
cido. É un exemplo do que supoñía ser muller 
nunha época moi dura, pero tamén foi exemplo 
de autoridade e respecto, pois non precisou de 
ninguén para sair adiante, coidar da súa fami-
lia e darlle educación. Un apuntamento: cando 
alguén lle falaba do seu home, ela dicía “Deixa 
estar, Deus o teña alá moitos anos”.

Curiosamente na familia non existe ningun-
ha foto da miña tataravoa. Esta é unha foto 
da miña avoa, S. Manuela Almallo Pais, que é 
quen máis a lembra, quen máis me falou dela e 
a que ten máis parecido físico con ela, segundo 
din todos os que a coñeceron.



MULLERES TRABALLADORAS54

Cando falamos dunha persoa que traballa 
o primeiro que nos vén á cabeza é o ofi-
cio que exerce na súa oficina, hospital, 

escola, restaurante etc. Mais traballar vai máis 
alá diso.

Segundo o dicionario, defínese traballar como 
a realización dunha actividade física ou mental 
durante un período de tempo prolongado e re-
cibindo a cambio un salario. Non obstante, esta 
explicación non é de todo correcta. Facer as ta-
refas da casa é un traballo, e non se obtén nin-
gún beneficio económico. Pode que facelas non 
supoña o mesmo esforzo que outro oficio, pero, 
e se facemos ambas cousas todos os días?

Gloria é unha muller de mediana idade, loura 
e nada en Vilagarcía de Arousa. Pasou a súa 

Gloria Vicente García
Ana CAAMAÑO VICENTE 
1º Bacharelato C

infancia nunha pequena casa, pois vén dunha 
familia humilde. Ía á escola pola semana e pa-
sábao moi ben xogando coas súas amigas na 
fin de semana.

Cando fixo 14 anos viuse obrigada a se mu-
dar a Santiago de Compostela, pois onde ela 
vivía non había instituto. Foi un cambio moi 
duro, pois tivo que separarse dos seus pais 
moi nova. Esta nova etapa da súa vida fíxoa 
madurar e converterse case nunha adulta, pois 
comezou a secundaria, fixo novas amizades 
noutra cidade, comezou a vivir cos seus tíos...

Catro anos máis tarde iniciou a carreira uni-
versitaria de enfermaría. Despois deste duros 
anos de estudante, por fin conseguiu o título e 
puido comezar a traballar no hospital da cidade 
compostelá. A verdade é que o merece moito, 
porque estivo traballando moi duro, e sempre 
foi moi responsable cos seus estudos.

Nestes anos coñeceu o seu futuro marido, 
Jesús, co que hoxe comparte a súa vida.

Jesús sempre foi un home que a tratou coma 
unha raíña, tal e como ela merece ser tratada. 
Grazas ó amor tan forte que sentían, decidiron 
casar e ter fillas.

Aquí diría eu que comeza a etapa máis dura 
da vida de Gloria, pois pasou de vivir soa a for-
mar a súa propia familia.

Tivo que compaxinar o seu traballo no hospi-
tal co coidado que esixían as fillas, ademais de 
mercar unha vivenda máis grande adaptada a 
unha familia de 4 persoas. E non só iso; Gloria 
dedicaba o seu tempo de ocio a coidar as súas 
fillas, xogar con elas, limpar o fogar, comprar-
lles roupa, alimento, material escolar, xoguetes, 
libros…

Para resumir, esta muller adaptou toda a súa 
vida para poder traballar tanto fóra como den-
tro da casa cada día. Paréceme unha persoa 
moi forte, pois leva moitos anos dedicando o 
seu tempo de descanso en seguir traballando 
na casa.

Todo isto convértea nunha muller traballado-
ra dos pés á cabeza. Podería ser calquera ou-
tra muller do mundo, pero é miña nai.
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O concepto de “muller traballadora” non 
lle é alleo a practicamente ninguén no 
mundo, despois de todo existe unha 

festividade (que de feito é o motivo de que eu 
realice este traballo) na que o concepto vai 
no propio nome. Agora ben, coñecemos o 
concepto, pero, sabemos o que significa? É 
bastante sorprendente que todos parezamos 
coñecer o concepto pero moi poucos somos 
capaces de poñer en palabras o que significa. 
Isto débese a que o concepto é moi relativo, 
pero se queremos definilo a todos se nos virá á 
cabeza que unha muller traballadora é, como o 
seu nome indica, unha muller que traballa. Un 
pensamento terriblemente simplista, pero non é 
erróneo. A discrepancia chega cando especifi-
camos e nos preguntamos o que é “traballar”. 
Debe ser un traballo remunerado? Debe ser un 
traballo que requira esforzo? Iso é subxectivo, 
pero, persoalmente, eu penso que unha muller 
traballadora é aquela que é capaz de gañar a 
vida honradamente con esforzo e dedicación 
non só ao propio traballo, senón ao mesmo 
tempo aos seus seres queridos.

Por isto, gustaríame falar da miña tía María, 
xubilada aos seus sesenta e cinco anos de ida-

María Dono Quintela
Luís DONO ARAÚJO 

1º Bacharelato C

de hai relativamente pouco. Estamos en Arzúa, 
seis décadas e cinco anos atrás, e na casa de 
José Dono e Francisca Quintela nace a segun-
da dos seus sete fillos, María. Nacida e criada 
no campo, María tivo que axudar dende que 
aprendeu a andar en todo o que a súa idade lle 
permitía. Comezou coidando dos seus irmáns 
e irmás, pero pronto comezou a axudar a seus 
pais no campo. Realizaría estes duros traballos 
ata casar con Santiago, seu home aínda a día 
de hoxe. Este vivía en Suíza realizando diver-
sos traballos, polo que María mudouse con el 
en agosto do setenta e oito. Alí atopou traballo 
nunha fábrica téxtil, onde traballou ata nacer a 
súa filla Rebeca, e posteriormente realizaría la-
bores de limpeza nun servizo de correos local 
durante trece anos. Os esforzos da parella tive-
ron a súa recompensa. Durante a estancia en 
Suíza ambos mandaron cartos a Galicia co pro-
pósito de construír unha casa propia en Arzúa, 
que estivo terminada no noventa e catro; case 
vinte anos pasaran dende que marcharan. Tan 
pronto como a vivenda foi habitable ambos re-
gresaron a España. De volta en Galicia, a miña 
tía tivo que volver buscar traballo para poder 
seguir gañando a vida; atopouno nunha fábrica 
de queixos de Arzúa chamada Cooperativa La 
Arzuana. Traballou alí varios anos, pero acabou 
por cambiar de oficio e pasou traballar a unha 
empresa de flores da zona, onde seguiu traba-
llando outros dezasete años, ata o día da súa 
xubilación hai unhas semanas. 

Se escollín á miña tía como exemplo usado 
para ilustrar os lectores deste traballo sobre 
o significado de muller traballadora desde o 
meu punto de vista é porque o seu é o exem-
plo perfecto dunha persoa que traballou duro 
para chegar a onde está agora. Certo, non é a 
xefa dunha empresa nin unha estrela da tele-
visión..., pero é unha muller feliz e satisfeita e, 
o que é máis importante, amada e apreciada 
pola súa familia e os seus amigos. Non creo 
que haxa mellor exemplo nas miñas proximi-
dades dunha muller que mereza máis o título 
de “traballadora”. 
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O onte e o hoxe da muller:  
Josefina Ortiz Bravo
Antía GARCÍA CORBAL 
1º Bacharelato C

Cando me pediron se me podía informar 
sobre unha muller traballadora pensei 
en Josefina, unha muller orgullosa de si 

mesma, pois con moito esforzo e traballo sem-
pre intentou conseguir todo aquilo que se pro-
poñía e que hoxe pode desfrutalo dunha ma-
neira especial para ela.

Josefina é farmacéutica e leva corenta e dous 
anos exercendo como tal. Empezou estudando 
o que máis lle gustaba, que eran as ciencias, e 
pouco a pouco chegou a conseguir a súa pro-
pia farmacia. Pero antes de conseguila houbo 
moito esforzo por detrás. Ela di que farmacia é 
unha carreira para calquera persoa pero que a 
estudan moitas máis mulleres ca homes.

Pese ás dificultades das mulleres para poder 
traballar, sempre estivemos loitando e seguí-
molo facendo para intentar que iso mellore co 
paso do tempo, a pesar de que a muller non 
traballase fóra da casa, dentro si que o facía, e 
é un traballo igual de válido que o dos homes 
fóra, pois facer as tarefas da casa e encargarse 
dos fillos sempre foi un traballo bastante duro 
aínda que non todas as persoas o vexan así.

Grazas a que as mulleres hai vinte anos rei-
vindicaban os seus dereitos hoxe todas nós go-
zamos dunha vida laboral bastante mellorada 
con relación ás nosas avoas e incluso ás nosas 
nais, e que elas non puideron ter.

Por iso, penso que se a natureza decidiu 
traer ao mundo homes e mulleres é porque to-
dos e todas temos a capacidade de facer cou-
sas semellantes, sen que haxa necesidade de 
discriminar á muller polo seu sexo.
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Un dos grandes problemas da sociedade 
actual é a desigualdade de dereitos en-
tre homes e mulleres. Pódese recoñecer 

cunha ollada rápida toda forma de discrimina-
ción nos dereitos das persoas, xa sexa social 
ou cultural, por motivos sexuais, raza, cor, con-
dición social, lingua ou relixión, que debe ser 
eliminada dunha vez das nosas ideoloxías. Ao 
longo dos séculos, as mulleres fixeron todo o 
posible por conseguir unha igualdade plena e 
unha maior participación na vida social e públi-
ca. A súa presenza é cada vez máis crecente 
nos ámbitos económicos, políticos, laborais e 
sociais, aínda que non o suficiente.

Neste texto tomarei como exemplo unha ra-
paza de 22 anos chamada Lina. Esta muller 
naceu en Colombia, aínda que con 3 anos via-
xou a España. Alí criouse e medrou como igual 
ós rapaces. Ela afirma que en ningún momen-
to da súa infancia sufriu discriminación nin-
gunha, xa que os nenos cando son pequenos 
tratan a toda persoa como igual, sexa neno ou 
nena, teña a cor que teña etc. Os pequenos 
descoñecen a acción de dar un trato discrimi-
natorio, polo que non o fan e son máis abertos 
ás amizades.

A medida que medramos vemos accións 
na rúa, na casa, na escola etc. que logo afé-
ctannos á hora de tomar decisión que inflúen 
en terceiros. Na adolescencia é cando más se 
ve isto. E Lina comezou a decatarse dos co-

A igualdade plena de xénero: Lina
Isabella MARÍN RESTREPO 
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mentarios machistas dalgunhas persoas. Un 
exemplo foi na escola, nunha situación habi-
tual na aula ela levantou a man para pregun-
tarlle algo ao profesor acerca da materia, e á 
vez un rapaz fixo o mesmo. O profesor ache-
gouse primeiro ao rapaz, aínda que ela cha-
mara a súa atención primeiro; ata aquí todo 
ben, pero o mozo avisouno de que Lina ía an-
tes ca el e o que lle respondeu o mestre foi “Os 
homes sempre van primeiro”. Ela ignorou ese 
comentario, pois non era consciente do valor 
desa acción cara ao futuro das mulleres. Máis 
adiante, facémonos adultos e tomamos cons-
ciencia da situación actual e dos problemas 
de desigualdade de certos grupos de persoas. 
No ámbito laboral os homes cobran máis que 
as mulleres e valórase máis o seu traballo que 
o das mulleres.

Non só no instituto poden acontecer ac-
tos machistas. Outro exemplo na vida de Lina 
foi en Suíza. Hai poucos anos ela traballaba 
nunha farmacia onde atendía os clientes e lles 
daba os medicamentos necesarios para a súa 
enfermidade. Algunhas veces tiña que chamar 
o seu xefe, posto que os clientes non crían a 
Lina capaz de buscar o medicamento adecua-
do para eles polo feito de ser muller.

Outro exemplo de feito machista foi cando 
Lina facía a entrevista para un dos seus em-
pregos. Neste encontro o xerente preguntoulle 
se ela se sentía capacitada para traballar unha 
xornada completa ou necesitaría descansos 
“coma todas as mulleres”. Este tipo de co-
mentarios marcan a vida dunha muller e non 
debería ser así.

Aínda vivindo este tipo de actuacións na 
sociedade, non todo é malo. Hoxe en día a 
muller séntese libre para vestir como lle apete-
za, traballar no que queira e facer cousas que 
antes non podían facer polo medo a ese tipo 
de comentarios.

Co transcorrer do tempo fixéronse grandes 
progresos no tema da igualdade por razón de 
sexo, e vaise mellorando e tomando concien-
cia destas distincións entre homes e mulleres 
que nun futuro xa non existirán.
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O éxito sempre estivo ao noso 
alcance: Daniela Guanipa
Vanessa Valentina PRATO RODRÍGUEZ
1º Bacharelato C

O éxito é a suma de pequenos esforzos 
repetidos día tras día, debido a que non 
hai fórmulas secretas para o éxito. É 

o resultado da túa “preparación, traballo duro 
e aprendizaxe dos erros” citou unha vez Co-
lin Powell. Efectivamente, na sociedade actual 
moitas persoas abstéñense de escoitar esa voz 
interior, esa que lles di aquilo que máis anhelan 
pero que, por medo ao fracaso e á inseguri-
dade que subsiste en nós deixamos pasar por 
alto e, ao final, optamos por elixir aquilo que 
nos resulte máis fácil.

Todas as persoas que lograron os seus soños 
tiveron medo, só que se puxeron en marcha e 
superáronse a si mesmas. No maior dos casos, 
danse por vencidas á metade de camiño, xa 

que non soportan a idea de tropezar cunha pe-
dra e que os demais sexan espectadores diso. 
Con todo, precisamente diso se trata, de caer e 
tropezar cantas veces sexa necesario para que 
te deas de conta de que debes mirar o carreiro 
que seguen os teus pés.

Na actualidade, de vez en cando inflúen fac-
tores que nos impiden levar a cabo as nosas 
metas. Todos eles, ou a maior porcentaxe, re-
cae en nós, xa sexa pola infravaloración dos 
nosos logros, as metas pouco concretas, os 
obxectivos inaccesibles, as mensaxes nega-
tivas que afectan ao noso subconsciente e o 
ambiente pouco propicio. Gustaríame resaltar 
este último, manifestando o caso dunha queri-
da amiga, Daniela Guanipa Hernández, xa que 
logrou cumprir o seu soño de converterse en 
escritora cos poucos recursos cos que conta-
ba, aínda que, xustamente aquel talento inex-
plicable que posúe para cativar e aprisionar os 
seus lectores foi o elemento que a conduciu ao 
éxito.

“Pensei que sería fácil, pero no camiño dei-
me conta de que realmente non o é. Suponche 
un reto difícil de superar; con todo, cando o fas 
sentes que unha forza inefable se apodera do 
teu ser e que este é capaz de atravesar ata o 
imposible, pois o difícil sempre ten as súas re-
compensas”, exprésome unha vez ao formular-
lle se chegou a exporse á dificultade que o seu 
soño supoñería.

Desde o principio tivo medo, de feito son in-
contables as veces que quixo dar un paso atrás 
e non seguir o camiño que xa se trazou. “Ponte 
a pensar nos distintos escenarios nos que cres 
que acabarás sen éxito, e reformula se estás 
a facer o correcto”. Pero a clave está en non 
deixarse levar nin polas túas inseguridades nin 
polo que dirán os demais. Para ela, isto último 
foi de primordial importancia debido a que con-
sideraba que as persoas terían algo en contra 
da súa capacidade artística, ou que, talvez, to-
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marían como unha simple diversión aquilo que 
para ela simbolizaba o máis importante da súa 
vida.

Quen di que non podemos combater os no-
sos medos? Para esta escritora hai un com-
poñente crucial á hora de desempeñar os teus 
obxectivos, e co cal concordo firmemente: o 
apoio familiar e o apoio dos teus amigos. “Son 
moi afortunada de dicir que tiven apoio por 
ambas as partes. Sen eles, nunca o lograría, 
porque eles foron os que me deron os ánimos 
para seguir adiante e a axuda que necesitaba 
para iso”.

Cabe destacar que moitas veces o capital 
que posúe unha persoa supón novamente un 
impedimento. Daniela Guanipa non tiña unha si-
tuación económica exuberante para investila na 
publicación do seu primeiro libro, e a situación 
do seu país, Venezuela, tampouco lle facía que 
fose máis fácil. Estivo meses e meses tentando 
reunir a cantidade que precisaba para imprimir 
e expandir a súa creación, e nunca se deu por 
vencida porque sabía que non sería sinxelo. 
Tras todo o seu esforzo, finalmente conseguiu 
recadar o necesario coa axuda de cada un dos 
seus coñecidos, que se encargaron de difundir 
unha mensaxe de parte da escritora: “…Non 
conto cos recursos, polo que estou a solicitar 
axuda económica para poder completar a can-
tidade pedida…”.

Posteriormente á súa publicación, despois 
de moitos altibaixos e dúbidas sobre o seu ta-
lento, obtivo o que quería: ser escritora. “Todo 
está en non perder a fe en ti, porque só cando 
cumprín o que me propuxen foi cando me dei 
conta de que se cres en ti, os demais farano”. 
Hoxe en día, as súas metas son, citadas lite-
ralmente, “escribir ata que me caian as mans, 
facer todo o que estea nas miñas mans para 
que os meus libros rodeen o mundo e cheguen 
a máis persoas. Aspiro a crecer como escritora, 
a mellorar no camiño e a enorgullecer a miña 
mamá, pois iso é o que me faría máis feliz”.

En conclusión, o éxito sempre estará nas 
nosas mans ao alcance de todos, e debemos 
seguir o exemplo de Daniela Guanipa, que con 
tan pouco logrou tanto, que nunca se deu por 
vencida e, tendo só 16 anos publicou o seu pri-
meiro libro, unha moza á que sempre lle gustou 
ler e conforme pasaban os anos foise facendo 
algo imprescindible na súa vida, a tal punto que 
a súa obra Roles opostos só será o comezo 
dun futuro brillante, cheo de grandes aspira-
cións e sorpresas. Desde o meu punto de vista, 
ela é unha muller traballadora e loitadora que 
descubriu a ecuación perfecta para resolver o 
enigma que a trouxo a este mundo. Para Da-
niela non pode ser máis certa aquela frase de 
Richard Bach “Nunca che conceden un desexo 
sen concederche tamén a facultade para facelo 
realidade. Con todo, é posible que che custe 
traballo”.
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Isabel, ela, miña nai
Claudia VILAR VAQUERO 
1º Bacharelato C

A miña nai chámase Isabel Vaquero Quin-
tela. Foi educada como a terceira filla 
dun traballador en Fenosa e dunha “ama 

de casa”. A súa infancia desenvolveuse nun 
contorno humilde pero sen falta de nada. Na-
ceu e estudou en Ourense.

Durante os anos en EXB foi ascendida de 
curso por presentar maior nivel de coñecemen-
to que os seus compañeiros, aínda que antes 
de chegar ao instituto fixérona repetir porque 
non querían que estivese con xente máis maior 
ca ela. O bacharelato decidiu facelo por cien-
cias debido a que lle gustaba todo. Comezou a 
carreira en Xeoloxía en Salamanca, pero como 
non foi o que esperaba quixo estudar Filoloxía 
Hispánica en Santiago de Compostela. Esta re-
sultou ser a súa paixón e foi o momento da súa 
vida no cal se formulou a cuestión do idioma.

Ela falaba en castelán, xa que o meu avó é 
de Zamora e a miña avoa tamén o fala na casa. 
A miña nai aprendeu galego pola súa conta 

co resto da familia, o que recollía das veciñas 
e canto a rodeaba. Non foi galego-falante ata 
terceiro de carreira, cando podía decidir entre 
seguir galego ou castelán. Foi neste momento 
cando ela comezou a ser consciente da historia 
do galego, da súa importancia como a de cal-
quera lingua e da situación desta.

Destaco que é moi boa traballadora e entre-
gada no seu traballo en normalización lingüísti-
ca na USC. Tamén é un exemplo por todos os 
esforzos e dificultades superadas que ela reali-
zou para poder ter a vida que temos hoxe. Ela 
non tiña claro o que lle gustaba e aínda que se 
equivocou soubo volver elixir sen medo a errar. 
É o máis importante, grazas a isto último ato-
pou o que lle gusta de verdade.

En resumo, a miña nai é unha muller digna 
e forxada a si mesma, que leva unha vida de-
dicada ao seu traballo e familia, e dá o mellor 
de si.


