Editorial
POLA IGUALDADE NA UNIVERSIDADE
Empezamos o 2014 estreando o I Plan de igualdade entre mulleres e homes da UDC, entre as medidas do cal previstas
para este primeiro ano se atopa a difusión do seu contido entre a comunidade universitaria.
Para tal fin programáronse distintas actividades formativas que se levaron a cabo a través da tamén recentemente
creada Aula de Formación para a Igualdade de Xénero, (AFIX). A boa acollida destas iniciativas, especialmente entre o
alumnado, pon de manifesto o interese dos membros da comunidade universitaria por coñecer as políticas que se están
a desenvolver na UDC en materia de igualdade e prevención da violencia de xénero.
Así mesmo, a celebración da segunda edición da Xornada Universitaria Galega en Xénero (II XUGeX) que este ano acollemos na Universidade da Coruña e no marco da cal que se presentaron unhas 50 comunicacións amosou que os temas
de xénero están moi vixentes na actividade investigadora das tres universidades galegas, en particular os relacionados
coa situación das mulleres no eido da ciencia e a tecnoloxía.
Neste segundo número do boletín da Oficina para a Igualdade de Xénero (OIX), correspondente ao primeiro semestre
do 2014, facemos un repaso das distintas actividades organizadas, pero tamén incluímos as reflexións que, desde perspectivas distintas, nos achegan Sabela Rivas Barros, profesora da Facultade de Ciencias da Educación; e Bruno Lorenzo
Teijo, gañador da primeira edición do Concurso de Traballos Académicos con Perspectiva de Xénero “Ángeles Alvariño”
na modalidade de traballo de fin de grao. Son só pequenos exemplos do traballo a prol da igualdade de xénero que
se está a desenvolver na nosa universidade.
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Ana Jesús López Díaz
Directora da OIX

ACTIVIDADES DA OIX NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014

8 de marzo
DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES

Programa de Actividades

2014

Días do 3 ao 28
Exposición: Mulleres nas bibliotecas da UDC
Participan 14 bibliotecas do campus de Ferrol e da Coruña.
Exposición: Muller e cómic
Biblioteca da Facultade de Arquitectura Técnica

Día 8
Colaboración nos actos organizados polo Concello de Ferrol:
- Entrega do VI Galardón 8 de marzo á primeira titulada en
Enxeñaría Técnica Naval do campus de Ferrol
- Película: Concepción Arenal, la visitadora de cárceles
Teatro Jofre
Hora 20:00

Día 10
Acto institucional presidido polo Reitor da UDC
Documental: Las Maestras de la República
Presentación a cargo de Luz Martínez Ten, Secretaria de Políticas
Sociais e Transversais de FETE-UGT e Directora do Proxecto.

Facultade de Ciencias da Educación
Hora 11:30

Oficina para a Igualdade de Xénero
Vicerreitoría do Campus de Ferrol
e Responsabilidade Social

Servizo de Biblioteca Universitaria

red de unidades de igualdad de género
para la excelencia universitaria

Día 27
Creación da Comisión de
Igualdade no seo do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións
para a Xestión Universitaria
(CIXUG)

Actos de conmemoración
do 8 de marzo, Día Internacional da Muller:
* Días 3-28
Segunda edición da exposición Mulleres nas Bibliotecas da UDC
* Día 8
Participación nos actos organizados polo Concello
de Ferrol
Proxección da película
Concepción Arenal, a visitadora de cárceres
* Día 10
Proxección do documental
Las maestras de la República

Configuración do espazo
e da entidade da Aula de
Formación para a Igualdade de Xénero (AFIX)
* Do 24 de marzo ao 5 de
abril
Curso da AFIX: Políticas de
Igualdade e Violencia de
Xénero

Días 5-6
V Ciclo de Conferencias
sobre Xénero, Actividade
Física e Deporte

Día 12
II Xornada Universitaria Galega en Xénero “Roles de
Xénero nun Mundo Globalizado”

Dos petróglifos á troika.
Sabela Rivas Barros
O feminismo e Marvel Comics: o caso de Tormenta.
Bruno Lorenzo Teijo

Día 23 abril
Día d@ Científic@ Galeg@
* Do 28 de abril ao 14 de
maio
Curso da AFIX: Igualdade e
Violencia de Xénero
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Febreiro
Día 27
Creación da Comisión de Igualdade no seo do Consorcio para
o Desenvolvemento de Aplicacións para a Xestión Universitaria
(CIXUG)

Creación da Comisión de Igualdade no CIXUG
Na reunión do 13 de febreiro do Consello de Goberno (do Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións para a Xestión Universitaria (CIGUX), de que
forman parte os reitores e as xerencias da Universidade
da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo, acordouse a creación
da Comisión de Igualdade deste organismo co fin de
ofrecer un marco normativo ao traballo en rede que
nesta materia se leva desenvolvendo de xeito informal
por parte das unidades de igualdade das tres universidades.
A constitución desta comisión, integrada polas directoras das unidades de igualdade das tres universidades, tivo lugar o 27 de febreiro. Na xuntanza que tivo
lugar acordouse, entre outros asuntos, estudar a posibilidade de ofertar de maneira conxunta a través do
CIXUG formación sobre políticas de igualdade .
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Marzo
Actos de conmemoración do 8 de
marzo, Día Internacional da Muller:
* Días 3-28
Segunda edición da exposición Mulleres nas Bibliotecas da UDC
* Día 8
Participación nos actos organizados
polo Concello de Ferrol
Proxección da película Concepción
Arenal, a visitadora de cárceres

* Día 10
Proxección do documental
maestras de la República

Actos de conmemoración do 8 de
marzo, Día Internacional da Muller
A través da Oficina para a Igualdade de Xénero (OIX)
e coa colaboración dos departamentos, a UDC organizou diversas actividades para conmemorar o Día Internacional da Muller que se celebra cada 8 de marzo.
O reitor, Xosé Luís Armesto, presidiu o 10 de marzo, os
actos centrais da conmemoración que tiveron lugar
na Facultade de Ciencias da Educación e puideron seguirse en liña na UDCtv por medio do seguinte enderezo web: <http://www.udctv.es/MainPage.
do?assetId=4%40udctv%2FDia_muller.mp4>

Segunda edición da exposición Mulleres nas Bibliotecas
da UDC
O programa para festexar o Día Internacional da Muller incluíu a segunda edición da exposición bibliográfica Mulleres nas bibliotecas da UDC, que puido visitarse
en 14 das bibliotecas universitarias dos campus da Coruña e Ferrol. A OIX elaborou material interactivo sobre
a exposición, alén de carteis e soportes bibliográficos
sobre as mulleres homenaxeadas.
Este ano, ademais, a Biblioteca da Escola Universitaria
de Arquitectura Técnica organizou tamén unha mostra sobre o tema Muller e Cómic.

Las

8 de marzo
DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES

Programa de Actividades

2014

Días do 3 ao 28
Exposición: Mulleres nas bibliotecas da UDC
Participan 14 bibliotecas do campus de Ferrol e da Coruña.
Exposición: Muller e cómic
Biblioteca da Facultade de Arquitectura Técnica

Día 8
Colaboración nos actos organizados polo Concello de Ferrol:
- Entrega do VI Galardón 8 de marzo á primeira titulada en
Enxeñaría Técnica Naval do campus de Ferrol
- Película: Concepción Arenal, la visitadora de cárceles
Teatro Jofre
Hora 20:00

Día 10

OUTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ORGANIZA:

Biblioteca da Escola Universitaria de
Arquitectura Técnica:
* Exposición “Muller e cómic” na que se
mostran álbums nos que a muller ten algún
tipo de autoría (ilustradora e/ou guionista) ou
é o tema principal da obra.
-paralela á exposición “Mulleres nas
Bibliotecas da UDC”* “Guía de lectura” cos títulos expostos.

Oficina para a Igualdade de Xénero
Edificio de Servizos Administrativos
Campus de Esteiro
15403 Ferrol (A Coruña)
981 33 74 00 Ext: 3693
oficina.igualdade@udc.es

Facultade de Ciencias da Educación:
* Película galardoada co Premio Goya 2013 ao
mellor documental:
“Las Maestras de la República”
Presentación a cargo de Luz Martínez Ten,
Secretaria de Políticas Sociais e Transversais
de FETE-UGT e Directora do Proxecto.
Día 10, hora 11:30

Sevizo de Biblioteca Universitaria
Oficina de Cooperación e Voluntariado
Servizo de Normalización Lingüística

MULLERES
NAS BIBLIOTECAS
da UDC

COLABORAN:

Con motivo da celebración do 8 de marzo Día
Internacional das Mulleres, queremos facerlles
unha homenaxe a tódalas mulleres que traballaron e
traballan nos distintos eidos da ciencia, a cultura, a
tecnoloxía ou a arte cunha exposición sobre algunhas
das figuras máis salientables de entre elas que estará
presente en distintas bibliotecas do campus da Coruña
e de Ferrol.

BIBLIOTECA CASA DO PATÍN

BIBLIOTECA DA FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA

Exeria
Concepción Arenal
Florence Nightingale

Joan Robinson
Elionor Ostrom

En cada biblioteca a exposición centrarase na vida e
obra dunha selección de mulleres. Compleméntanse
con paneis informativos e material interactivo
accesible a través da páxina web das bibliotecas.
Así mesmo están programadas outras actividades
complementarias.

Charlotte Perriand
Matilde Ucelay Maórtua
Denise Scott Brown

O obxetivo desta iniciativa, que vai pola segunda
edición, é visibilizar e rescatar as achegas das mulleres
en tódolos campos do coñecemento e a cultura, moitas
veces ocultas nos ámbitos académicos baixo o discurso
da neutralidade.

Acto institucional presidido polo Reitor da UDC
Documental: Las Maestras de la República
Presentación a cargo de Luz Martínez Ten, Secretaria de Políticas
Sociais e Transversais de FETE-UGT e Directora do Proxecto.

Facultade de Ciencias da Educación

“EXPOSICIÓN
BIBLIOGRÁFICA”

Hora 11:30
Servizo de Biblioteca Universitaria

Oficina para a Igualdade de Xénero
Vicerreitoría do Campus de Ferrol
e Responsabilidade Social

Servizo de Biblioteca Universitaria

red de unidades de igualdad de género
para la excelencia universitaria

red de unidades de igualdad de género
para la excelencia universitaria

do 3 ao 28 de marzo de

Listaxe de bibliotecas participantes:
BIBLIOTECA CASA DO PATÍN
BIBLIOTECA DA ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA
BIBLIOTECA DA ESCOLA UNIVERSITARIA DE
ARQUITECTURA TÉCNICA
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
2014
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE DEREITO
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE ECONOMÍA E EMPRESA
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE FILOLOXÍA
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE INFORMÁTICA
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE SOCIOLOXÍA E CIENCIAS
DA COMUNICACIÓN
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE
BIBLIOTECA DA ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
BIBLIOTECA DA ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA

BIBLIOTECA DA ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE
ARQUITECTURA

BIBLIOTECA DA ESCOLA UNIVERSITARIA DE
ARQUITECTURA TÉCNICA
Marjane Satrapi
Catel Muller
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS
Irène Joliot-Curie
Doroty Crowfoot Hodgkin
Jane Goodall
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS DA
EDUCACIÓN
Ernestina Otero Sestelo
Elvira Bao Maceiras
María Barbeito Cerviño
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
Berta Bobath
Florence Nightingale
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE DEREITO
Hannah Arendt
Olympe de Gouges

BIBLIOTECA DA FACULTADE DE FILOLOXÍA
Fred Vargas
P.D. James
Patricia Melo
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE INFORMÁTICA
Anita Borg
Radia Joy Perlman
Ángela Ruiz Robles
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE SOCIOLOXÍA E
CIENCIAS DA COMUNICACIÓN
Concepción Arenal
Mª Ángeles Durán Heras
Saskia Sassen
BIBLIOTECA DA FACULTADE DE CIENCIAS DO DEPORTE

Marta Bobo Arce
Alice Milliat
Dick Kerr Ladies
BIBLIOTECA DA ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR
Ángeles Alvariño
Ángeles Ruiz Robles
Vandana Shiva
BIBLIOTECA DA ESCOLA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
Mary Walton
Lise Meitner
Inmaculada Paz Andrade
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Marzo
Actos de conmemoración do 8 de
marzo, Día Internacional da Muller:
* Días 3-28
Segunda edición da exposición Mulleres nas Bibliotecas da UDC
* Día 8
Participación nos actos organizados
polo Concello de Ferrol
Proxección da película Concepción
Arenal, a visitadora de cárceres

Proxección da película Concepción Arenal, a visitadora
de cárceres
A OIX tamén colaborou nos actos institucionais do
Concello de Ferrol do 8 de marzo. Así, participou na
entrega do VI Premio 8 de Marzo á primeira titulada
en Enxeñaría Técnica Naval do campus de Ferrol, que
tivo lugar no Teatro Jofre.
A continuación, proxectouse a película “Concepción
Arenal, a visitadora de cárceres”.
Proxección do documental Las Maestras de la República

* Día 10
Proxección do documental
maestras de la República

Las

O día 10 proxectouse o documental “Las maestras de
la República”, dirixido por Pilar Pérez Solano.
Luz Martínez Ten, directora do proxecto e secretaria de
Políticas Sociais e Transversais de FETE-UGT foi a persoa
encargado de presentalo.
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Marzo/Abril
Configuración do espazo e da entidade da Aula de Formación para a
Igualdade de Xénero (AFIX)

Configuración do espazo e da enti- Curso da AFIX: Políticas de Igualdade da AFIX
dade e Violencia de Xénero

* Do 24 de marzo ao 5 de abril
Curso da AFIX: Políticas de Igualdade
e Violencia de Xénero

A OIX configura a Aula de Formación para a Igualdade
de Xénero (AFIX) como un espazo de formación para
levar cabo as accións previstas no I Plan de igualdade
entre mulleres e homes da UDC (I PIMH) aprobado no
Consello de Goberno do 26 de novembro de 2013.

Día 23 abril
Día d@ Científic@ Galeg@
* Do 28 de abril ao 14 de maio
Curso da AFIX: Igualdade e Violencia
de Xénero

A AFIX pretende dar resposta ou mellorar o coñecemento sobre que é e que significa a igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes, integrándoa
na aplicación práctica do día a día da UDC tanto non
ámbito persoal, como na actividade docente, discente e do persoal de administración e servizos.
As actividades formativas que se ofertan abranguen
cursos, conferencias, seminarios ou xornadas, co fin de
dar cumprimento ás acción previstas nos cinco eixes
de actuación do I PIMH:
• Promoción da igualdade, responsabilidade social e
goberno.
• Integración da perspectiva de xénero na actividade
docente e investigadora.
• Condicións de traballo, política de persoal e formación.
• Comunicación, difusión e relacións institucionais.
• Prevención da violencia de xénero en todas as súas
manifestacións.

A AFIX iniciou a sua andaina cun curso semipresencial
de Políticas de Igualdade e Violencia de Xénero, que
tivo lugar entre os días 24 de marzo e 5 de abril. No
devandito curso, destinado ao PDI e o PAS, déronse a
coñecer as principais políticas de igualdade en materia de violencia de xénero e introduciuse e divulgouse
por unha parte o I PIMH da UDC e, pola outra, o Protocolo para a prevención e protección fronte ao acoso
sexual e o acoso por razón de sexo na UDC.

23 de abril, Día d@ Científic@ Galeg@
A porcentaxe de mulleres científicas no sistema universitario galego acada case o 50%. Por isto é fundamental falar de científicas e científicos en calquera comunicación que se refira ao colectivo das persoas que
fan ciencia.
A OIX aproveitou a efeméride para suserirlle á Real
Academia Galega da CIencia, por medio de este cartel, a modificación do nome do “Día do Científico Galego”, de xeito que se recoñeza as numerosas científicas galegas, que sen dúbida tamén serán premiadas
algún día, e ás cales cómpre visibilizar para fomentar
deste xeito modelos de mulleres lonxe dos estereotipos
creados.
O cartel amosa unha escolma das fotografías presentadas ao I Certame Fotográfico Rosalind Franklin “ As
Mulleres na Ciencia e na Tecnoloxía”.
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Marzo/Abril
Configuración do espazo e da entidade da Aula de Formación para a
Igualdade de Xénero (AFIX)

Curso da AFIX: Igualdade e Violencia de Xénero

* Do 24 de marzo ao 5 de abril
Curso da AFIX: Políticas de Igualdade
e Violencia de Xénero

Do 28 de abril ao 14 de maio ofertouse para o alumnado, e como complementario do anterior curso da
AFIX, un curso sobre Igualdade e Violencia de Xénero
cos seguintes obxectivos:

Día 23 abril
Día d@ Científic@ Galeg@

• Dar a coñecer as principais políticas de igualdade
en materia de violencia de xénero.
• Introducir e divulgar o I PIMH da UDC.

* Do 28 de abril ao 14 de maio
Curso da AFIX: Igualdade e Violencia
de Xénero

• Introducir e divulgar o Protocolo para a prevención e
protección fronte ao Acoso sexual e o acoso por razón
de sexo na UDC.

Cartel do Día d@ Científic@ Galeg@
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Maio
Días 5-6
V Ciclo de Conferencias sobre Xénero, Actividade Física e Deporte

V Ciclo de Conferencias sobre Xénero, Actividade Física e deporte
O Grupo de Estudos de Xénero, Actividade Física e
Deporte (GEXAFD), en colaboración coa OIX, , que o
financiou parcialmente, organizou este ciclo de conferencias. O día 5 interveu Mónica Rodríguez, responsable do Centro de Ioga AlmaZen, que tratou o tema
do “Ioga para a saúde das mulleres”. Pola súa vez, o
día 6 Óscar Losada, xornalista de La Opinión A Coruña,
expuxo o relatorio “Rompendo barreiras. Competindo
en igualdade”.
O ciclo continuará despois do verán coas conferencias de Susana Soler, da Universidade Autónoma de
Barcelona, co título “Estratexias de promoción do deporte feminino”; e de Joaquín Piedra, da Universidade
de Sevilla que falará sobre “Masculinidades e educación física”.

V CICLO DE CONFERENCIAS DE XÉNERO,
ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTE
Luns 5 de maio as 9:00 h. MÓNICA RODRÍGUEZ (Centro de Ioga Almazen)
“Ioga para a saúde das mulleres”
Martes 6 de maio as 11:00h. OSCAR LOSADA (Xornalista A Opinión A
Coruña)
“Rompendo barreiras. Competindo en igualdade”
Setembro de 2014 . SUSANA SOLER (Universidade Autónoma de
Barcelona)
" Estratexias de promoción do deporte feminino".
Outubro de 2014. JOAQUÍN PIEDRA (Universidade de Sevilla)
“Masculinidades e educación física”

V CICLO DE CONFERENCIAS DE XÉNERO,
ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTE
Luns 5 de maio as 9:00 horas
MÓNICA RODRÍGUEZ
(Centro de Ioga Almazen)

“Ioga para a saúde das mulleres”

V CICLO DE CONFERENCIAS DE XÉNERO,
ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTE
Martes 6 de maio as 11:00 horas

ÓSCAR LOSADA
(Xornalista A Opinión A Coruña)
“Rompendo barreiras. Competindo en
igualdade”
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Xuño
Día 12
II Xornada Universitaria Galega en
Xénero “Roles de Xénero nun Mundo
Globalizado”

II Xornada Universitaria Galega en
Xénero “Roles de Xénero nun mundo Globalizado” Punto de encontro
para todo o persoal investigador
galego neste eido

• Mulleres na ciencia e na tecnoloxía. Coordina: Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC.
• Violencia simbólica, violencia real. Coordina: Unidade de Igualdade da Uvigo.
• Migración e xénero. Coordina: Oficina de Igualdade
de Xénero da USC.
A inauguración da IIXUGeX estivo presidida polo reitor
da UDC, Xosé Luís Armesto, a quen acompañaron o
alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; a secretaria
xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, Susana López; a secretaria xeral da Universidade de Vigo, Gloria
Pena; e a vicerreictora de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social da Universidade de Santiago de
Compostela, Dolores Álvarez. Aproveitouse para reclamar á Xunta de Galicia a convocatoria de axudas
para a investigación universitaria en materia de xénero.

As oficinas de igualdade das tres universidades galegas organizaron a II Xornada Universitaria Galega en
Xénero que este ano tivo lugar no campus de Ferrol o
día 12 de xuño.
Estas xornadas buscan achegarse aos temas de xénero desde perspectivas distintas cunha visión multidisciplinar. Este ano, a cita dirixiu unha ollada crítica ás
desigualdades de xénero e ás causas menos visibles
que as provocan no actual mundo globalizado en tres
áreas temáticas:
• Mulleres na ciencia e na tecnoloxía. Coordinación:
Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC.
• Violencia simbólica, violencia real. Coordinación:
Unidade de Igualdade da Uvigo.
• Migración e xénero. Coordinación: Oficina de Igualdade de Xénero da USC

A conferencia inaugural correu a cargo da xornalista
e escritora Nuria Varela, autora entre outros libros de
“Feminsimo para principiantes”, que disertou sobre “A
nova misoxinia”.
Dentro de cada área temática desenvolvéronse mesas redondas e unha sesión de exposición de pósteres
para a presentación das comunicacións.

12

Xuño
Día 12
II Xornada Universitaria Galega en
Xénero “Roles de Xénero nun Mundo
Globalizado”

Esta segunda edición caracterizouse por unha elevada participación, indicativa de que a XUGeX vai consolidándose. Arredor dunhas 130 persoas –sobre todo
profesoado e persoal investigador universitario, mais
tamén alumnado e persoal de administración e servizos– secundaron a actividade, a que se presentaron
un total de 50 comunicacións en formato póster. Destas, 30 pertencían á área temática “ sobre mulleres na
ciencia e na tecnoloxía” o que pon de manifesto o
interese que a situación das mulleres nestes ámbitos
desperta entre o persoal das nosas universidades.
Premio ao mellor póster
Na sesión de exposición de pósteres, un grupo de
alumnas da Facultade de Ciencias do Deporte e a
Educación Física da UDC liderado pola profesora Cristina López Villar, obtivo o galardón polo póster titulado
“A linguaxe como medio de violencia simbólica no deporte”. O xurado destacou o interese deste tema de
actualidade e o xeito novidoso en que se abordaba
no póster.

No seu traballo, as gañadoras pretendían pescudar se
a linguaxe “funciona como medio de violencia simbólica para perpetuar a discriminación das mulleres no
deporte, lexitimando o status superior dos homes sobre
as mulleres”. O grupo falou con 40 voluntarias, alumnas
de Ciencias do Deporte, para recadar as frases machistas de que foran obxecto ao longo da súa carreira.
Ademais, tamén realizaron un debate con cinco estudantes para afondar no tipo de mensaxes que reciben
os e as deportistas e o seu significado. Nas súas conclusións, afírmase que moitas persoas non son conscientes
da linguaxe que utilizan nin da súa importancia, e faise
fincapé no feito de que moitas veces son os adestradores ou os profesores os quen a empregan.
José Manuel Álvarez Campana-Gallo, profesor da Escola de Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños,
Canais e Portos, obtivo o accésit polo póster titulado
“Paleontólogas e xeólogas británicas na revolución da
historia natural do século XIX”.
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Opinión
Dos petróglifos á troika.
Sabela Rivas Barros
O feminismo e Marvel Comics: o caso
de Tormenta.
Bruno Lorenzo Teijo

Esta nova sección ten a súa orixe na idea de abrir un
diálogo e estimular a reflexión das persoas destinatarias deste boletín a partir da visión e o pensamento de
diferentes homes e mulleres.
Este espazo nace, xa que logo, co fin de fomentar a
participación e compartirmos opinións, experiencias
ou temas de interese.
Así presentamos dúas achegas, dúas miradas persoais
sobre diferentes mundos, mais que comparten as palabras precisas e intelixentes que convidan á aprendizaxe.
Agradecemos a Sabela Rivas Barros, profesora da Facultade de Ciencias da Educación, e a Bruno Lorenzo Teijo, gañador da primeira edición do Concurso de
Traballos Académicos con Perspectiva de Xénero “Ángeles Alvariño” na modalidade de traballo de fin de
grao, os artigos que de seguido poden ler.

Bruno Lorenzo, escritor dun dos artigos con Ana Jesús López

14

Dos petroglifos á troika
Sabela Rivas Barros*

Dos petróglifos á troika
Os meus primeiros recordos cun lapiseiro na man son
facendo espirais. Sempre gustei dos círculos concéntricos, empezas nun punto firme e non sabes cal vai ser o
final. Por iso agora pinto mandalas.
Teño a certeza de que os petróglifos foron os primeiros
manuscritos das mulleres na Terra. Dou por seguro que
contan algún relato, retallos dos seus pensamentos.
Cando os seus corpos pousaron nun fogar e se fixeron
recolledoras foron escribindo na auga, na terra e nas
sementes a historia das súas vidas.
Coa Revolución Industrial as mans das mulleres eran
as que aprendían a coser, calcetar e os primeiros rudimentos da escrita e da lectura nas chamadas “escolas de amiga” ou “de costura” ás cales acudían nenas
e nenos fillos de nais traballadoras industriais.

Na loita por este dereito, cómpre sinalarmos un momento clave: a proclamación da II República española no ano 1931 que simbolizará a modernización política, económica e educativa do país.
As mestras republicanas son para min un exemplo de
integridade, resistencia, valentía e profesionalidade,
sempre en defensa das liberdades das mulleres.
Hoxe que a troika intenta desfacer o noso petróglifo
debemos pensar nelas para seguirmos tecendo un encaixe de liberdade.

Estas escolas foron desaparecendo a medida que a
instrución primaria feminina empezou a institucionalizarse a finais do s. XVIII, deron en esmorecer.
As orixes textuais da educación pública do noso tempo aparecerán coa Revolución francesa de 1789.
Os principios de igualdade, liberdade e fraternidade
van ser o punto de partida da Educación Pública Universal.

*Sabela Rivas Barros, é profesora da
Área de Teoría e Historia da Educación
da Facultade de Ciencias da Educación
da UDC.
Tamén é autora de A derradeira lección
dos mestres (2001), e colabora en revistas como Sarmiento: Anuario Galego de
Historia da Educación ou a Revista Galega de Filoloxía.
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O feminismo e Marvel Cómics :
o caso de Tormenta
Bruno Lorenzo Teijo*

O feminismo e Marvel Comics: o
caso de Tormenta
O pasado 6 de xuño estreouse nos cinemas o novo filme da saga dos X-Men, X-Men: días do futuro pasado
(Bryan Singer, 2014), uns personaxes de Marvel Comics
moi populares desde a súa aparición na gran pantalla, mais cuxa importancia tanto para o mundo da novena arte como para a sociedade vai alén do simple
negocio. A Patrulla-X e os mutantes que a compoñen
naceron da mente de Stan Lee e Jack Kirby en 1963
como unha representación das persoas máis oprimidas
da realidade estadounidense do momento, e convertéronse nun símbolo cuxa popularidade e compromiso social se afianzou coa chegada ao proxecto entre
finais dos anos 70 e principios dos 80 de Chris Claremont. Este guionista reciclou as ideas de Lee e Kirby e
adaptounas ao contexto en que vivía, un contexto de
cambios e xeración de ideas, entre elas ideas feministas. Así, Claremont poría en boca das súas personaxes
femininas as reivindicacións de millóns de mulleres de
todo o mundo.

Un bo exemplo disto é o caso de Tormenta, Ororo Munroe, interpretada no cinema pola gañadora do Oscar
Halle Berry. Ao igual que Berry, Ororo abriu portas dentro do seu mundo para converterse na primeira africana que lideraba un equipo de heroes e que ao mesmo tempo se adhería de maneira clara ás correntes
ecofeministas dos anos 60 e ao movemento punk dos
70. Dous fitos marcaban esta relación: por un lado, o
cambio estético da personaxe, xurdido primeiro como
broma entre Claremont e o debuxante Paul Smith, e
que chega agora ao cinema no mencionado filme;
e, polo outro, a alusión constante de Tormenta a unha
deusa (goddess en inglés) que lembra as ideas que situaban a nai natureza como unha deusa creadora de
vida, conectada á súa vez coa fertilidade feminina.
Unha proba máis de que os artistas, tamén no mundo
da banda deseñada, “practican o xénero” e son capaces de transmitiren ideas e mensaxes de igualdade
entre homes e mulleres.

The Uncanny X-Men vol. 1 #173. Guión de Chris Claremont e debuxo de Paul Smith. 1983, Marvel Comics.
2
Campaña promocional de X-Men: días do futuro pasado. 2014,
FOX España.
1

*Bruno Lorenzo Teijo, foi o gañador da
primeira edición do Concurso de Traballos Académicos con Perspectiva de Xénero “Ángeles Alvariño” na modalidade
de traballo de fin de grao.
Sociólogo, crítico e divulgador, colabora
habitualmente na web Panini Cómics España así como en ComicDigital. É xestor
de comunidade e director de PodcastUM
en UniversoMarvel.com. Tamén coordina
actividades de comunicación en Alita Cómics (A Coruña).
Pode seguirse en Twitter:
@GodotBruno.

1

2

Fontes
LORENZO TEIJO, B. J. (2013) Modelos de mujer en el cómic norteamericano y el manga japonés en los años 80. Traballo de Fin de Grao
presentado na Facultade de Socioloxía da Universidade da Coruña.
Dispoñible no enderezo web
<http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/11752>.
O’HARA, C. (1999) The Philosophy of Punk: More Than Noise! California, AK Press.
PULEO, A. (2005) «Del ecofeminismo clásico al deconstructivo: principales corrientes de un pensamiento poco conocido» en Amorós, C.
e De Miguel, A. Teoría feminista. De la Ilustración a la globalización.
Madrid, Minerva.

16

