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FÚTBOLFÚTBOL

En liñas xerais, que pensas da incidencia 
das violencias machistas, e en particular da 
violencia sexual, no deporte? Podedes poñer 
algún exemplo...
Creo que segundo avanza a sociedade van 
desaparecendo casos, por iso a maior parte 
da xente levamos as mans á cabeza cando 
pasan este tipo de sucesos. Non deberían 
ocorrer e moito menos que a xente o per-
mita. Unha vez que calas ou non fas nada ao 
respecto, estás “permitíndoo” indirectamen-
te. Por iso hai que actuar sempre

Que pensas que é fundamental para prever 
a violencia no deporte e para motivar o de-
porte feminino dende que somos rapazas?
A maior parte da xente ten claros os valores 

DÉPOR EN FEMININO
FALAMOS CON IRIS ARNAIZ, CENTROCAMPISTA DO CLUB DEPORTIVO ABANCA #ASNOSAS. 

Manuela Vázquez Coto (Rianxo, 1980) 
é licenciada en Ciencias da Actividade Fí-
sica e do Deporte e actualmente profesora 
de educación física. Ademais é investigadora 
sobre xogos tradicionais e feminismos. Fa-
lamos con ela sobre xogo, espazos físicos e 
desigualdades.

Xa é sabido que as desigualdades sexuais 
comezan desde a infancia e os axentes de 
socialización que as constrúen. Pero como 
afectan concretamente os espazos de xogo?
Atreveríame a dicir que, en moitos casos, 
as desigualdades parten desde antes da in-
fancia, exactamente desde o momento en 
que as familias coñecen o sexo do feto. A 
partir deste momento, estas constrúen o 
espazo da casa, onde vai habitar e xogar 
a/o bebé, en consonancia co seu sexo. É 
dicir, a súa habitación, entre outras cou-
sas, estará pintada dunha cor ou doutra 
e o seu recuncho de xogos estará dotado 
duns xoguetes ou doutros segundo sexa 
neno ou nena. Pero, ademais disto, polo 
que levo estudado e tamén observado di-

rectamente en diferentes patios escolares, 
a separación entre nenas e nenos comeza 
a unha idade temperá que, en moitos ca-
sos, se manterá incluso na idade adulta. 
A dita división afecta na ocupación dos 
espazos xa que os nenos, ou polo menos 
unha gran parte, xogan entre eles e as ne-
nas fano entre elas. Así que, cada grupo, si 
ou si, vai ocupar un espazo determinado 
e diferenciado. 

Mais gustaríame matizar que os espazos en 
si mesmos non xeran exclusións, eles non 
marcan que deban ser ocupados por unhas 
ou por outros, senón que somos nós, as per-
soas, as que facemos un uso diferenciado de-
les. E isto, lamentablemente, vén establecido 
pola sociedade á cal pertencemos. Cres que 
aínda estamos na ditadura do fútbol nos es-
pazos de xogo?
Non o podo afirmar con total rotundidade 
porque sen dúbida hai excepcións, pero se 
nos detemos a observar, que centro esco-
lar non ten na posición central do patio un 
campo de fútbol? E non me refiro a ese es-

pazo construído polas crianzas para xogar á 
pelota, senón ese espazo totalmente definido 
e delimitado, pintado coas súas correspon-
dentes liñas e as súas dúas porterías dotadas 
de redes. O fútbol seguirá latente ata que 
non se modifiquen as estruturas dos patios 
escolares. O equipamento destes espazos 
educativos debería ser máis diverso e múl-
tiple para provocar no alumnado multitude 
de situacións, en lugar de introducir mate-
riais e instalacións que non xeren situacións 
abertas e diversas. Con isto non digo que se 
teña que eliminar o fútbol, pero é necesario 
crear espazos que cubran as necesidades e 
os intereses tanto de nenos como de nenas, 
e non só dun grupo, principalmente nenos, 
a quen lles gusta xogar a este deporte.

Que outras desigualdades herdamos da 
construción do xogo diferencial?
Sen dúbida, o xogo é unha ferramenta po-
derosa que garante aprendizaxes e benefi-
cios, mais tamén a través del podemos po-
tenciar e afianzar os estereotipos de xénero 
e polo tanto aumentar a desigualdade. 

FÚTBOL, NO CENTRO DO PATIO?
É NECESARIO CREAR ESPAZOS DE XOGO QUE CUBRAN AS NECESIDADES 
E OS INTERESES TANTO DE NENOS COMO DE NENAS

Para comezar, se restrinximos certos xogos 
e xoguetes aos nenos e ás nenas estaremos 
creando, de maneira máis consciente ou 
inconsciente, identidades binarias. É dicir, 
ao establecer que uns xogos lles perten-
cen aos nenos e outros ás nenas estare-
mos establecendo limitacións e inhibindo 
a súa capacidade imaxinativa, de creación 
e de invención; sen esquecer a coartación 
das súas emocións.  Podemos escoitar en 
moitas ocasións, por exemplo, que os ho-
mes teñen unha percepción espazo-tem-
poral mellor que as mulleres, ou que as 
mulleres desempeñan mellor as tarefas do 
fogar e dos coidados que os homes. Pero, 
se os nenos só xogan con coches ou con 
xoguetes de construción e as nenas con 
bonecas e cociñas, estámoslle ofrecendo as 
mesmas oportunidades? Teñen as mesmas 
posibilidades de investigar e polo tanto de 
aprender? De elixir nun futuro?

Cres que “corres como unha nena” segue a 
ser visto como algo negativo? 
Sinceramente, si. Considero que a día de 
hoxe segue vixente, detrás desta frase, esa 
connotación negativa. Lamentablemente, 
hai moitas frases deste estilo, “choras como 
unha nena”, “pegas como unha nena”..., e 
isto denota que “ser como unha nena” é un 
insulto, unha burla ou algo inferior. Esta 
frase, polo tanto, máis que considerar o acto 
de correr como actividade motriz, deriva na 
infravaloración do realizado polas nenas, 
polas mulleres, e todo aquelo que se vincule 
co xénero feminino. Se fósemos conscientes 
do que pode chegar a correr unha nena non 
tería sentido esta afirmación tan pexorativa 
e machista. Gustaríame lembrar que o ré-
cord nos 100 m lisos da velocista Florence 
Griffith Joyner está en 10,49. Como se pode 

observar, é unha marca que nunca chega-
rán a acadar moitos homes. Mais, tampouco 
necesitamos recorrer a unha grande atleta 
para demostrar que hai nenas en clase de 
Educación Física que rexistran marcas que 
non logran os nenos.

Cres que os estereotipos de xénero seguen a 
estar vixentes nos espazos de xogo?
Se no centro do patio nos atopamos cunha 
pista de fútbol e sabemos que este depor-
te reproduce a masculinidade hexemónica 
por excelencia, como non imos continuar 
perpetuando estereotipos sexistas? É máis, 
tamén sabemos que este deporte é minorita-
rio entre as nenas, polo que a gran maioría 
delas non farán uso deste espazo deportivo 
xa que sempre está ocupado por grupos de 
nenos correndo detrás dun balón. E elas, ao 
igual que moitos nenos aos que tampouco 
lles interesa o fútbol, teñen que marchar á 
periferia, aos arredores da pista para poder 
desenvolver os seus xogos e actividades. 

En que niveis pensas que afecta esta situa-
ción ás nenas? No plano emocional? No pla-
no de benestar físico? No plano de relacións 
afectivas e sociais?
Pois como ben dicía Simone de Beauvoir, o 
segundo sexo. É dicir, poden sentirse relega-
das a un segundo plano pois o principal, tal 
e como determina o androcentrismo, está 
reservado para o masculino. Estar no cen-
tro ou pertencer a este grupo pode provo-
car, xeralmente, ter maior autoestima, máis 
poder, capacidade de liderado etc. Mentres 
que situarnos nun segundo plano sempre 
demostra invisibilidade, carecer de impor-
tancia, ser máis dependentes... A ocupación 
dos espazos centrais garante maior núme-
ro de movementos e máis desprazamentos. 

Pola contra, ocupar espazos laterais e pe-
riféricos diminúe ou reduce a acción e iso 
pódese traducir en realizar actividades máis 
estáticas e/ou pasivas. 

Que elementos pensas que son imprescindi-
bles para traballar nos centros educativos e 
conseguir espazos de xogos inclusivos? Que 
recomendacións darías para os conseguir?
Baixo o meu punto de vista, para poder 
crear espazos inclusivos é imprescindible, 
en primeiro lugar, que a formación das/os 
futuras/os docentes se faga baixo un enfo-
que feminista. Sen unha pedagoxía feminis-
ta non podemos construír nin avanzar no 
seguinte elo, promover e desenvolver unha 
educación libre de sexismo, equitativa, coe-
ducativa e crítica. Os patios escolares, sen 
dúbida, son espazos de socialización e edu-
cativos importantísimos. Tanto é así que, 
algunhas autoras aos recreos considéranos 
o segundo tempo pedagóxico. Mais, como 
xa comentei anteriormente, o deseño e o 
acondicionamento dos patios escolares non 
facilita nin contribúe a unha socialización 
mixta, senón que xera exclusión e xerar-
quías. A recomendación que daría sería fa-
cer unha análise da situación en que se ato-
pa ese(s) espazo(s) concreto(s) para poder 
detectar os problemas existentes, con que 
carencias nos atopamos e que fortalezas 
presenta ese centro educativo. Por exem-
plo: todo o alumnado ten acceso a todos 
os espazos? Existen barreiras arquitectóni-
cas?, Existen espazos naturais ademais de 
pavimentados? Ademais de porterías, que 
outros elementos configuran o patio?... E, a 
partir dos resultados obtidos, crear un pro-
grama ou unha guía para darlle solución, 
na medida do posible, e construír así patios 
libres de desigualdades. 

que transmite o deporte: igualdade, respec-
to, compañerismo, traballo... pero sempre 
hai algunha persoa ou varias que non logran 
captar isto. 

Os clubs deberían realizar charlas ou falar 
individualmente cos xogadores ou xogado-
ras que forman parte dun equipo ou club 
para explicarlles claramente as normas, e 
que se non se cumpren, automaticamente 
quedaría fóra. O deporte feminino ten que 
ter oportunidades desde idades temperás, os 
nenos e as nenas non son capaces de distin-
guir se isto é de nenas ou se isto é de nenos. 
Onde hai que incidir nos valores da igual-
dade é na casa e na contorna, que é onde se 
inculcan estes pensamentos. 
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A FONDOFÚTBOL

Por Raquel López (Lalín, 1989)

A miña vontade por practicar deporte che-
gou tarde. Tarde en canto a idade, e debo 
recoñecer que non foi por unha “vocación” 
de deportista tardía, senón máis ben como 
un medio para que o meu corpo se parece-
se un pouquiño máis a “ese” corpo que era 
o modelo, o ideal, o bo. O corpo. 

O que máis me motivaba era o fútbol bri-
tánico. Se cadra por ser o máis coñecido, 
mais tamén porque durante a esco-
la primaria non era de todo mala, 
segundo os meus compañeiros. 
Que tampouco boa, mais non mala 
de todo. Para ser unha rapaza. 

Porque as habilidades futbolísticas 
sendo rapaza hai que as demostrar. 
Un corpo que se le como feminino 
presuponse que non sabe, non pode 
ou non debe. E ben sabemos que 
as habilidades son algo aprendido, 
non co que se nace. Mais non im-
porta, importa o corpo. 

Total, que con 13 anos quixen me-
terme nun equipo de fútbol. Tar-
de. Na miña vila non había equipo 
feminino de fútbol. Na maioría de 
deportes ata os 12 anos xógase de 
maneira mixta, mais logo xa se se-
paran en categorías masculinas e 
femininas. E, dado que habitual-
mente o número de nenas é menor, 
a miúdo non son suficientes para facer 
equipos femininos o cal leva ás rapazas a 
ter que desprazarse a outras localidades ou 
deixar a práctica do deporte, cando menos 
en equipos. 

Así que a miña vontade deportiva esmo-
receu ata dar, anos máis tarde e case de 
casualidade, co fútbol gaélico. Naquela al-
tura, era un deporte moi incipiente na Ga-
liza, por outras compañeiras que viviron 
os seus inicios souben que se xerara moito 
debate arredor da forma de xogo que se ía 
adoptar, pois o fútbol gaélico é un deporte 

ao que só xogan homes. Existe unha ver-
sión do gaélico “adaptada” para mulleres. 
Para ladies, como se denomina na Irlanda: 
ladies gaelic football e non women´s gaelic 
football porque non son o mesmo depor-
te, non teñen as mesmas normas nin for-
mas de xogo. No ladies, as mulleres xogan 
cunha bóla máis pequena e menos pesada, 
poden apañala directamente do chan e hai 
menos contacto físico. De novo, non im-
portan as habilidades – aprendidas – se-
nón o corpo. 

De feito, a Asociación de Deportes Gaéli-
cos sabedora da vontade de rachar na Ga-
liza con estas diferenzas no xogo, que non 
se poden comprender se non é desde unha 
fonda misoxinia, suxeriulles aos incipien-
tes equipos de fútbol gaélico galegas que 
desistisen de practicar o gaélico de mulle-
res e para homes xa que, desta maneira, 
estábase poñendo en risco a integridade 
física das mulleres, o corpo das mulleres. 

Afortunadamente, algúns equipos non 
aceptaron esta imposición e formaron a 
Liga Gallaecia de fútbol gaélico mixto, á 

marxe de calquera organismo deportivo. 
Mais tamén, as xogadoras de gaélico das 
equipos femininos da Liga Galega deman-
dan un cambio na normativa. 

Mais no ámbito do gaélico, como noutros 
deportes, non só temos que pelexar contra 
os organismos e estruturas institucionali-
zadas e que adoecen, a maioría delas, dun 
forte compoñente sexista. Tamén temos que 
pelexar, e isto é o que máis custoso e dolo-
roso resulta, con e contra os nosos compa-
ñeiros que, moitas veces desde a absoluta 
inconsciencia – e outras non tanto –, repli-
can actitudes machistas. Resulta tremenda-
mente custoso desfacerse dunha masculi-
nidade hexemónica nun ámbito, o deporte, 
feito por e para eles. 

Ata nos propios espazos deportivos a pre-
senza de corpos femininos é algo 
alleo. Cando falamos, por exem-
plo, de campos de fútbol que es-
tean en boas condicións, o imaxi-
nario lévanos a pensar en que teña 
bo céspede, unha ducha decente e, 
a poder ser, con auga quente. Eu, e 
sei que outras compañeiras tamén, 
pensamos que ogallá haxa un re-
trete separado das duchas para 
poder cambiar a copa menstrual. 

Invisibilízanse ata tal punto que, 
nunha ocasión, unha amiga miña 
decidiu saír do campo porque se 
sentía violentada pola forma de 
xogo e ignorancia deliberada dos 
seus compañeiros, algúns dos ca-
les nen sequera se percataron de 
cando saíu e a maioría deles non 
entendeu o porqué. Eu mesma, or-
ganizando unhas xornadas de xo-
gos populares era a interlocutora 
cun presidente. As conversas sem-

pre foron moi correctas e resolutivas, mais 
días antes do evento estando falando con 
el, un compañeiro achegouse e nese mo-
mento desaparecín. Desaparecín porque, 
aínda que o meu compañeiro non intervi-
ra en ningún momento, era un igual para 
el. Deixei de estar mesmo no seu campo 
de visión. Deixei de ser escoitada. 

O meu corpo, como muller, nun espazo de-
portivo volveuse invisible. O corpo invisible. 

CORPO INVISIBLE
ATA NOS PROPIOS ESPAZOS DEPORTIVOS A 
PRESENZA DE CORPOS FEMININOS É ALGO ALLEO

AINHOA AZURMENDI

Socia de 
Avento ConsultoríaA FONDO

Ainhoa Azurmendi (1978, Hernani).  Pre-
mio Mujer y Deporte 2019  da Asociación 
de Mulleres Aspasia do País Vasco polo seu 
total compromiso na promoción da igualdade 
entre mulleres e homes no ámbito deportivo. 

No cabe duda que el deporte es un ámbi-
to tradicionalmente masculino en el que 
se manifiestan las desigualdades de género 
existentes en otras esferas de la sociedad, 
y en consecuencia, también se reflejan en 
este ámbito los mitos, estereotipos y otros 
condicionantes culturales que marcan e in-
cluso determinan la relación que hombres y 
mujeres establecen con el deporte a lo largo 
de sus vidas. Referido a esto, cuáles son los 
aspectos recurrentes que te encuentras en 
los equipos a los que asesoras?
Es habitual que se individualicen los proble-
mas colectivos -desigualdad de género-, alu-
diendo a que, por ejemplo, son las propias 
deportistas del club las que no se implican 
o muestran interés, o las que deciden adop-
tar otros caminos diferentes a la actividad 
deportiva, técnica o directiva; cuando en 
realidad existen numerosas situaciones de 
discriminación que están condicionando su 
experiencia. Por citar solo algunos, podría-
mos hablar de la socialización de género y 
la falta de referentes, peores instalaciones, 
peores horarios, asignación de personal téc-
nico con menor cualificación, menor interés 
en la captación y proyección de las depor-
tistas para el desempeño de funciones en 
otros estamentos, y la existencia del proceso 
denominado “Old boys’ networks”, median-
te el que los hombres establecen redes in-
formales que perpetúan el status quo y la 
reproducción homóloga, y que producen 
sentimientos de soledad entre las mujeres. 

¿Qué estrategias se deben implantar para 
que esto no siga pasando? 
De acuerdo con la normativa europea vi-
gente, las entidades deportivas deben ges-
tionar las organizaciones incorporando 
la perspectiva de género, garantizando la 

igualdad en la distribución de recursos.  Por 
otra parte, es fundamental empoderar a las 
mujeres corporal y psicológicamente desde 
la infancia, promoviendo experiencias pla-
centeras en el deporte; y formar a las depor-
tistas en materia de igualdad de género para 
que se asocien y reivindiquen la igualdad 
de mujeres y hombres en las organizaciones. 
Asimismo, es necesario aumentar la presen-
cia de mujeres formadas en igualdad en los 
puestos de decisión del deporte, no solo 
para impulsar políticas de igualdad y ejercer 
de referentes para otras mujeres.

Sabemos que estás colaborando en la actua-
lización del protocolo contra el acoso y el 
abuso sexual del Consejo Superior de De-
portes, que incidencia tiene dicho protocolo? 
El Consejo Superior de Deportes acaba de 
presentarlo a las federaciones deportivas, 
aunque previamente ya había empezado a 
implantarlos en los Centros de Alto Ren-
dimiento. En los próximos meses sabremos 
de qué forma y en qué plazos deberán las 
federaciones adoptar este protocolo. 

Después de tu larga experiencia, que inci-
dencia hay de violencia sexual en el deporte? 
Actualmente no tenemos datos que nos 
permitan delimitar la incidencia de este 
problema en España, aunque sabemos que 
existe y que tiene mayor alcance de lo que 
creemos. Por un lado, existen casos que no 
se denuncian y, por otro lado, existen con-
ductas inaceptables que se han normalizado, 
por lo tanto, difícilmente serán denunciadas 
si no se identifican como acoso o abuso se-
xual. Continúa siendo un tema tabú que se 
debe abordar urgentemente, fomentando el 
empoderamiento de niñas y mujeres, y sen-
sibilizando en torno a esta materia a todas 
las personas vinculadas al ámbito deportivo. 

Qué responsabilidad crees que tienen las Fe-
deraciones Deportivas a la hora de prevenir 
las violencias sexuales? Y el Estado? 
Las federaciones tienen la responsabilidad 

de establecer medidas de prevención y fa-
cilitar la intervención cuando sea necesario. 
Deben formar a las personas de todos los 
estamentos en torno a esta materia, y ga-
rantizar que estas conozcan el protocolo y 
la persona a la que pueden acudir en caso de 
que experimenten alguna situación de este 
tipo. Y sobre todo, tienen la responsabili-
dad de actuar y no mirar hacia otro lado 
cuando existen sospechas. Por su parte, el 
Estado, debería asegurarse de que todas las 
federaciones adoptan el protocolo; garanti-
zar  la disposición de recursos económicos, 
humanos y materiales para la sensibiliza-
ción, formación y la actuación; y velar por 
la existencia re recursos para la atención a 
las personas afectadas.

Puede haber una relación con esto y la vio-
lencia sexual que hay dentro del ámbito de-
portivo?
La violencia sexual está vinculada a la mas-
culinidad hegemónica y perdura porque el 
sistema lo permite y lo reproduce a través 
de diversos mecanismos. El ámbito depor-
tivo tiene unas características propias que 
permite y facilita que tengan lugar este tipo 
de situaciones: normalización de conductas 
indeseables como el contacto corporal o si-
tuaciones en las que una deportista está a 
solas con un entrenador; las citadas redes 
informales donde los hombres son cómpli-
ces de la conducta indeseada por dejación o 
por considerar que no pueden meterse en 
las formas de hacer de un entrenador, etc. 
En este sentido, a pesar de que la formación 
en materia de igualdad y el empoderamiento 
corporal constituyen herramientas que pue-
den complementar la prevención del acoso 
y el abuso sexual, es necesario que existan 
políticas orientadas a fomentar la igualdad 
de mujeres y hombres en el deporte, que a 
su vez incorporen estrategias relacionadas 
con la prevención de la violencia sexual.

Un medio no que as mulleres son as protagonistas
Dirixido a toda a sociedade galega,

desexosa de consumir información deportiva
máis aló do xénero de quen o practique
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ROLLER DERBY

AS BRIGANTIAS
DEPORTE, FEMINISMO
E AUTOXESTIÓN
POLAS PATINADORAS E PARA AS PATINADORAS
AS XOGADORAS DO EQUIPO CORUÑÉS DE ROLLER DERBY PATINAN E 
GOLPEAN PARA DEMOSTRAR QUE SON FORTES, QUE LOITAN CONTRA 
ESTEREOTIPOS E QUE PODEN APOIARSE NAS SÚAS COMPAÑEIRAS

O roller derby  é un deporte creado por 
mulleres e para mulleres, moi vinculado 
nas loitas polos dereitos das mulleres e 
de colectivos LGBT. Trátase dun deporte 
de contacto e velocidade en patíns tra-
dicionais sobre un pista plana que esixe 
constancia, dedicación e forza. As Bri-
gantias é un equipo da Coruña que nace 
en 2012, cando nace como o primeiro 
equipo deste deporte da Coruña.

Atopámonos con parte das xogadoras 
despois dun adestramento, e comezamos 

por pedirlles que nos expliquen un pouco 
máis sobre este deporte e a súa traxecto-
ria como equipo.
No roller derby cada xogo consta de dúas 
partes de 30 minutos. Durante o xogo, 
saltan á pista dous equipos con cinco xo-
gadoras: catro actúan como bloqueadoras 
e unha como jammer (identificada por le-
var un estrela no seu casco).A dita xoga-
dora sae desde atrás do grupo de bloquea-
doras coa misión de atravesar o muro de 
xogadoras contrarias (que intentarán que 
non pase mediante bloqueos, muros...); 

sen saír dos límites da pista nin cometer 
penalizacións. Unha vez logrado ese pase, 
ten que dar unha volta á pista e seguir 
pasando o grupo de bloqueadoras contra-
rias ata cumprir dous minutos (duración 
do jam). Na nosa web https://brigantias.
com/ temos unha infografía que o explica 
moi ben, así coma outras curiosidades do 
xogo que vale a pena coñecer. 

Respecto a Brigantias nacemos na Co-
ruña como asociación en 2012. Sen 
medios, sen axudas e sen apenas coñe-
cementos do deporte. Comeza un duro 
e intenso traballo de recompilación de 
información, formación e creación de 
redes con outros equipos próximos ata 
converternos nun club deportivo. Logo 
pasamos á difusión e divulgación do de-
porte e do equipo, a evolucionar como 
deportistas e Club. Entramos a ser liga 
full member da WFTDA (Women's Flat 
Track Derby Association), a competir a 
nivel autonómico, nacional e internacio-
nal, e incluso a organizar uns playoffs de 
Roller derby  xunto à WFTDA no Palacio 
de Deportes de Riazor. Temos a dúas xo-
gadoras no Team Spain de Roller Derby. 
Somos tamén liga ARDE (Asociación 
Española de Roller derby). Na actualida-
de somos 39 socias con moitas ganas de 
seguir adiante.

Fotografía: Ederon Körst

ROLLER DERBY

A traxectoria das Brigantias está vincula-
da ao activismo feminista, non deixan es-
capar oportunidade para sumar forzas con 
iniciativas doutras compañeiras. Que sig-
nifica entón o feminismo para este equipo? 
O feminismo é o movemento en virtude 
do cal  As Brigantias desenvolvemos toda 
a nosa actividade, de forma transversal. As 
nosas accións e intervencións fóra da pista 
plana teñen en conta sempre os principios 
do dito movemento. Ao longo deste anos 
participamos en diferentes mesas relacio-
nadas co deporte, muller  e feminismo, 
acudimos e apoiamos eventos culturais 
onde se reivindiquen as liberdades per-
soais e sexuais, difundimos e colabora-
mos  polas nosas redes sociais con todo 
movemento social e feminista do que nos 
sentimos identificadas. Acercamos o noso 
deporte e polo tanto filosofía aos centros 
educativos e ao público en xeral, abrindo 
os nosos adestramentos e competicións. E 
os nosos eventos están organizados sem-
pre con perspectiva de xénero.  

O roller derby é un deporte diferente que 
implica unha maneira de organizase e de 
traballar diferente, podedes explicarnos en 
que consiste estas particularidades?
O roller derby  é diferente en moitos as-
pectos: desde ter unha base na diversidade, 
pasando polos métodos de organización in-
terna ata os valores que tentamos transmitir 
cara á nosa sociedade. As Brigantias organizá-
monos internamente de maneira horizontal; 
isto quere dicir que as persoas que integran 
este equipo forman parte da organización 
mediante comités. Cada persoa que chega ao 
equipo escolle participar no que máis se axus-
te ás súas aptitudes ou que precise maior axu-
da nese momento. Na actualidade temos once 
comités (organización, media, comunicación, 
eventos, redes sociais…).  

O roller derby  non é un deporte maiorita-
riamente coñecido pola sociedade en xeral.  
Por que pensades que ocorre isto?
Non, traballamos a diario para que isto 
cambie. Ao ser un deporte minoritario e 
feminino as probabilidades de aparece-
ren en grandes campañas publicitarias ou 
formar parte de grandes eventos depor-
tivos son escasas. Malia isto, temos que 
recoñecer que nos últimos anos o labor 
de publicidade do deporte está a dar os 
seus froitos. Hai máis xente interesada 
e grazas á promoción do deporte temos 
opcións de participar en entrevistas coma 
esta que permiten dar un empuxón a este 
tipo de deportes.

Aínda a día de hoxe existe en ocasións unha 
imaxe estereotipada deste deporte, en tanto 
que se identifica con “mozas guapas corren-
do sobre rodas”... 

A realidade é que no noso deporte tamén 
hai mozas guapas correndo sobre rodas e 
iso tampouco é algo negativo. Unha moza 
é guapa correndo sobre rodas cando na 
súa cabeza é libre de golpear as súas com-
pañeiras e divertirse sen preocuparse de 
se a estarán a xulgar polo seu aspecto. O 
roller derby  é un deporte de contacto e 
o contacto tamén é estético. Pero somos 
máis que iso, patinamos e golpeamos para 
demostrar que somos fortes, que loitamos 
contra estereotipos e que podemos apoiar-
nos no resto do noso equipo.

O roller derby  transgrede moitos roles e 
estereotipos de xénero que tradicionalmente 
se relacionan coas mulleres no deporte e no 
xogo... como sentides isto en primeira persoa? 
O descoñecemento moitas veces xera 
rexeitamento e si que é verdade que este 
deporte require polo momento dunha 
normalización e visibilización. Con isto 
queremos dicir que esperamos que todos 
os deportes femininos loiten contra os es-

tereotipos de xénero e roles sociais para 
que non se considere ousado o que nós 
tentamos facer. Nós sempre estaremos 
abertas a explicar as normas deste deporte 
mais é tempo de que o deporte feminino 
se libere de prexuízos baseados en ideas 
de séculos pasados. Unha muller depor-
tista é unha muller sa e unha persoa que 
practica roller derby é unha persoa depor-
tista. Nin máis nin menos.

Que vantaxes sinalades no feito de xogar nun 
deporte unicamente feminino, non mixto?
O feito de encontrar un deporte cun-
ha clara referencia feminina, que existan 
equipos onde xogue, exclusivamente, o co-
lectivo feminino crea un ambiente onde, 
aínda que só sexa por probar, empezas a 

adestrar, ou te animas a acercarte, é máis 
sinxelo ter un sentido de pertenza. Co va-
lor engadido de que, ademais, non se trata 
dun deporte que  acostuma considerarse 
como "delicado", senón que te desafía a en-
sinar  esa parte de ti máis empoderada e 
segure de sí mesma, en ocasións levándote 
a facer cousas que non considerabas  que 
foses capaz.

Pensades que o roller derby  é unha estra-
texia de apoderamento para as mulleres? 
Por que?
Partindo dos valores intrínsecos do depor-
te como a aceptación de persoas de todo 
tipo, cremos que este deporte transgride 
as regras establecidas para o deporte fe-
minino. Non se podería entender o roller 
derby  sen a parte de visibilización da 
diversidade. Isto axuda a normalizar que 
este deporte non requira que as persoas 
participantes formen parte duns estereoti-
pos determinados. Persoas de todas as ida-
des, forma física e realidades son benvidas 
e isto apodera non só as mulleres senón 
calquera persoa que busque un futuro sen 
prexuízos de xénero.

En liñas xerais, que pensades da inciden-
cia das violencias machistas, e en particu-
lar da violencia sexual no deporte? Pode-
des poñer algún exemplo...
Como mulleres feministas vemos e sufri-
mos as violencias machistas. Sabemos que 
o cisheteropatriarcado nos quere submi-
sas e cando nos mostramos libres para de-
cidir sobre as nosas vidas, corpo... somé-
tenos utilizando todo tipo de violencias. 
E isto abarca todos os ámbitos das nosas 
vidas, incluíndo o deportivo. O cishete-
ropatriarcado xa se encarga de construír 
un modelo de muller "deportista" e mes-
mo nos fai crer que podemos practicar un 
deporte, pero o trato que recibes é dife-
rente ao dos homes: comentarios humi-
llantes, paternalismos, desvirtualización 
dos teus logros... Non existe aínda unha 
coeducación real nin traballo sobre novos 
modelos de masculinidade que logren que 
o deporte tampouco estea libre de violen-
cias machistas.

Respecto á violencia sexual, afortunada-
mente non podemos falar en primeira 
persoa, pero si sabemos recoñecer a dita 
violencia grazas a todas esas deportistas 
valentes que pese a ser vitimizadas e cul-
pabilizadas, visibilizaron as súas historias 
para que esteamos alertas e organizadas 
fronte a ese tipo de violencias.

https://brigantias.com/ 
https://brigantias.com/ 
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ATLETISMO

UNHA CARREIRA  DE FONDO
“CÁNSOME DE LER NA PRENSA ESCRITA O TITULAR SOBRE UNHA
CARREIRA E SEMPRE É O HOME O QUE ENCABEZA A NOTICIA"
SE OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AXUDARAN MÁIS A DAR VISIBILIDADE A 
MOITAS ATLETAS DESTACADAS POIS SERÍA MÁIS FACTIBLE ATOPAR UN REFERENTE

Paula Mayobre (Ares) é unha atleta internacional. Especialista en fondo 
(campo a través, 10 km e 21 km ruta); campioa de España en todas as 
categorías desde cadete a promesa nas distancias de 3000 pc, 3000, 5000 e 
10000 aire libre e campo a través; 5 veces internacional en categorías infe-
riores e unha en categoría absoluta, tres veces mundialista, unha olimpíada 
da xuventude, un encontro internacional e un europeo. Ademais, é adestra-
dora persoal e directora da Escola de Atletismo Paula Mayobre.

Como te atopas a nivel emocional e deportivo neste momento de pandemia 
e incerteza?
Resposta: A nivel persoal moi ben. O deporte levoume moitas veces a pasar 
por momentos difíciles, como foron diversas lesións, e iso tamén me axudou 
a levar bastante ben situacións adversas como a que nos está tocando vivir. E 
aínda que esta situación xa é moi excepcional, recoñezo que a levo moi ben. 

A nivel deportivo sinto moitísima morriña de competicións, xa que todo o 
previsto para esta tempada foi caendo do calendario, algo que desde o ini-

cio da pandemia xa considerei. O apartado deportivo agora 
mesmo pasou a un segundo plano e simplemente adestro 
como medio para atoparme ben pero sen ningún tipo de 
obxectivo nin pretensión. 

Ti que levas desde nena vinculada ao deporte, viviches al-
gunha desigualdade ou diferenza de oportunidades en canto 
á práctica deportiva? E na visibilidade dos teus logros?
Son xa moitos anos no mundo do deporte, e evidentemente 
ser muller fíxome e faime vivir desigualdades. De peque-
na por exemplo deixei o fútbol, xa que non podía seguir 
competindo cos nenos e por aquí non había ningún equipo 
feminino de fútbol campo. E no atletismo, que é o deporte 
ao que me levo dedicando toda a miña vida, tamén tiven 
moitísimas veces diferentes oportunidades respecto aos ho-
mes a nivel de visibilidade dos meus logros. 

Habitualmente as fins de semana cánsome de ler na prensa 
escrita os titulares sobre unha carreira e sempre é o home 
o que encabeza a noticia. En moitas ocasións, a muller nin 
sequera a nomean no titular ou quedamos relegadas a un 
parágrafo secundario na metade da crónica.  A prensa case 
no 90 % dos casos nomea os homes antes que as mulleres, 
e con moitísima máis información sobre eles que sobre nós. 
Nas crónicas de moitas carreiras parece como que as mulle-
res practicamente nin existiron e quedan rebaixadas a catro 
liñas sen apenas interese.

En canto a medios televisivos, tamén é moi común que nun-
ha competición como pode ser un Campionato de España 
de campo a través, os homes se emitan en directo e as mu-
lleres en diferido. Moitísimas veces nós corremos ás 11.30 h 
por exemplo e na tv emítennos ás 15.00 h. 

Como experta corredora, cres que o feminismo tanto no de-
porte como noutras esferas, é unha “carreira de fondo”?
Considero que é unha carreira de fondo porque nos queda 
moitísimo camiño por avanzar, moita educación de base, e 
seguir facendo fincapé en que moitas cuestións que temos 
normalizadas non o son, e que aínda que non nos resulte 
estraño ver e vivir algunhas situacións, non quere dicir que 
estean ben. 

Cres que no atletismo reciben o mesmo trato as rapazas e 
os rapaces ou aínda perdura a idea de que os rapaces/homes 
“corren máis” ou teñen “mellores capacidades físicas”? 
Considero que se avanzou moitísimo con respecto a hai 30 
anos pero evidentemente queda moitísimo aínda por avan-
zar. Non todo o mundo valora igual unha muller que con-
segue certos resultados que un home do seu mesmo nivel, e 
iso é un gran problema. 

SABÍAS QUE...? / OLLO  AO DATO

Contan as novas xeracións de atletas con referentes femininos nas diferentes 
modalidades deste deporte?
Si, claro que os hai, pero pouco visibles. Tes que afondar moito no deporte 
en cuestión para poder atopar referentes femininos. Se os medios de comu-
nicación axudaran máis a dar visibilidade a moitas atletas destacadas, sería 
máis factible atopar un referente; xa que a visibilidade é primordial e máis 
no mundo en que vivimos, e iso aínda está en proceso moi lento. 

Dirixes e adestras desde hai 6 anos unha escola de Atletismo: como foi o 
proceso de creación? Atopácheste con algunha dificultade? Fálanos un pouco 
dos valores da escola que leva o teu nome...
A partir dunha idade tiven claro que quería poder formar na miña vila unha 
escola de atletismo. Eu tiven que estar durante moitos anos adestrando fóra 
de Ares por non ter aquí ningunha escola e quería que iso non ocorrese. En 
febreiro de 2014 arranquei esta andadura, da que estou moi orgullosa e que 
tivo unha acollida moi boa. Contamos con sección de nenos/as e persoas 
adultas e non tiven ningunha dificultade. A escola fíxose como unha opción 
máis de dar a coñecer este marabilloso deporte, todas as súas disciplinas e 
por suposto todo o que achega á súa práctica: gañar habilidades psicomo-
trices; valorar a disciplina; saber gañar e perder; aprender a adestrar un de-
porte individual en grupo con axuda e compañeirismo;  socializar e coñecer  
novas persoas... e por enriba de todo desfrutar do deporte. 

Na túa experiencia coas nenas e nenos da escola, cres que os estereotipos de 
xénero seguen a estar presentes nas relacións da infancia e nos espazos de 
xogo e aprendizaxe deportiva?
Considero que aínda hai moitas actitudes que só amosan os nenos e algunhas 
outras que practicamente só fan as nenas e que seguen así reproducindo 
estereotipos de xénero.

Que opinas ao respecto das violencias machistas (entre elas a violencia 
sexual), no deporte?
Existen deportes maioritariamente realizados por mulleres en que se dan 
moitas prácticas de violencia machista. Hai bastantes casos de adestradores 
que abusan de nenas e tamén doutros que actúan coas rapazas de xeito ma-
chista, incluso moitas veces sen darse conta. Hai moitas conductas machistas 
intrínsecas na sociedade que deberían ir mudando. 

Ti que acumulas milleiros de kms nas túas zapatillas, cales consideras que 
son os pasos a dar para avanzar no camiño do feminismo?
Considero que como sociedade temos que avanzar na percepción de moitos 
costumes e valorar se realmente son igualitarios. Iso é o inicio do camiño 
para deixar de normalizar algunhas condutas machistas que se seguen a 
manter e que todas vemos desde que somos pequenas e as interiorizamos 
como normais, aínda que non o sexan. Cando teñamos iso presente, o cami-
ño avanzará máis rápido. E gustaríame aclarar  que o feminismo non é pedir 
mellores condicións para as mulleres que para os homes, senón pedir unhas 
condiciones iguais para ambos. 

1A tenista Serena Williams leva gañados 39 títulos 
de Grand Slam: 23 individuais, 14 en dobres femi-
ninos (xunto a Venus) e 2 en dobres mixtos (xun-

to a Max Mirnyi). Serena tamén é a única tenista que 
completou o Golden Slam (gañar os catro Slams e unha 
medalla olímpica o mesmo ano) nas dúas modalidades, 
individuais e dobres.

2A atleta Allyson Felix, aos seus 34 anos, superou xa 
os once ouros de Usain Bolt, porque tras alcanzar 
a presea dourada no relevo 4x400 mixtos, xa figura 

como a atleta máis laureada nos mundiais de atletismo.

3A ximnasta estadounidense Simone Biles fixo his-
toria, aos seus 22 anos, ao ser a máis galardoada 
tras as súas cinco medallas de ouro nos campiona-

tos celebrados en Stuttgart, Alemania. Biles sumou 25 
metais en 2019 (19 ouros, 3 pratas e 3 bronces), máis 
que ningún outro ximnasta, despois de superar as 23 
medallas do bielorruso Vitali Scherbo.

4A tenista australiana Ashleigh Barty rematou a pa-
sada tempada como a número un do mundo, deu 
un paso de xigante para reducir a brecha salarial 

que diferencia o tenis feminino e masculino. Barty, de 
23 anos, conseguiu o premio máis elevado da historia 
do tenis, tanto de mulleres como de homes, ao embolsar 
4.42 millóns de dólares tras gañar a Copa de Mestras 
disputada en Shenzhen, China.

5A esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin lo-
grou 17 vitorias na temporada 2018/19 en probas 
da Copa do Mundo de Esquí Alpino, tres máis que 

o récord anterior de Vreni Schneider (1988/89). Shi-
ffrin converteuse así na primeira esquiadora en gañar os 
títulos de eslalon, slálom xigante, superxigante e xeral 
na mesma tempada.

Á espera de datos máis esperanzadores nos Xogos Olím-
picos de Tokio 2021, o Observatorio de Xénero dos Xo-
gos Olímpicos de Río 2016 revelou os seguintes datos:

Soamente o 22 % das notas con autoría identifica-
da foron escritas por mulleres.

Fóra do período de xogos olímpicos, soamente o 4 
% das notas relacionadas co deporte falan de mu-
lleres, pero durante os xogos alcánzase un 39 %.

O 70 % das notas que poñen o foco na aparencia 
física das persoas deportistas son sobre mulleres.

Datos como estes amósannos que os medios de comu-
nicación, á hora de falar de deportes, continúan a ser  
moi sexistas. 

SABÍAS QUE...?

OLLO AO DATO

i
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REMO / BALONCESTOMOTOR

Ruth Ortega Macías (Narón, 1995) co-
rredora de rallys. É pioneira no mundo da 
competición feminina e foi das primeiras 
galegas en correr o Campionato de España. 
Creadora de Melmac RallyFactory, equipo de 
rally feminino.

Que significa para ti agora ser unha pi-
loto? (porque aínda din a piloto, en mas-
culino non?...)
Sinceramente, non sei porque seguimos 
masculinizando esa palabra, pero a verda-
de é que xa vin en varios medios de comu-
nicación a utilización da palabra PILOTA/
COPILOTA. Espero que se normalice nun 
futuro, non moi lonxe. 

Como e cando naceu a idea de crear Mel-
mac, o equipo de rally feminino que lideras? 
E por que ese nome, ten algunha historia?
Naceu desde o primeiro día que me embar-
quei no mundo dos rallys; sabía que non 
quería que ningunha muller quedase coas 
ganas de correr, que quería apoiar as mulle-
res e sobre todo dar un empurrón de moti-
vación ás que por "medo" non se lanzan. O 
nome ten unha orixe rara, o meu equipo ten 
o traballo do meu pai detrás desde os inicios, 
el foi quen me ensinou, apoiou e acompañou 
sempre. A meu pai e a min gústanos moito 
de sempre a serie de TV de "Alf, el extrate-
rrestre", o planeta de Alf, chámase MelMac, 
de aí o nome. Creo que a día de hoxe moita 
xente me pregunta a orixe do nome. 

A túa idea con este equipo era rodearte de 
compañeiras profesionais, para demostrar 

que as mulleres tamén podedes facer de todo 
no mundo do motor (pilotar, mecánica, 
asistencia...); por quen está composto Mel-
mac ou que perfís profesionais acolle?
Correcto, a miña idea principal é dar a opor-
tunidade a todas as mulleres que teñan ganas 
de entrar neste mundo. Actualmente conto 
no meu equipo con dúas copilotos, tres me-
cánicas e somos dúas pilotos; tamén temos  
unha rapaza que se dedica a levar os directos 
que facemos na nosa páxina de Facebook. 

Que tes que dicir ante a frase machista 
“muller ao volante, perigo constante”, que 
aínda segue a escoitarse ás veces?
Supoño que precisamente polo pouco nú-
mero de mulleres presentes no mundo do 
motor, en comparación cos homes. É verda-
de que cada día contamos con máis mulleres 
na lista de inscricións, na organización, nas 
asistencias... Pero aínda nos queda moita 
porcentaxe para aumentar e conseguir esa 
igualdade EN NÚMEROS. En canto ao que 
opino eu sobre a frase, por sorte demos-
trouse e estase a demostrar que tanto homes 
coma mulleres podemos facelo mal, regular, 
ben, e moi ben. 

Na sociedade en xeral e no mundo do de-
porte en particular, están sendo moitas as 
mulleres que rompen tabús e falan aberta-
mente das desigualdades e das experiencias 
de abuso e violencia sexual polas que tive-
ron que pasar; que tes que dicir ao respecto?
Non me gusta rebuscar no pasado, pero é 
certo que persoalmente vivín certas situa-
cións nas que nin eu nin a miña familia o 

Fotografía: Javi Meizoso

pasamos nada ben, ata chegar ao punto de 
pensar en denunciar certas cousas ante a lei. 
Coñezo casos de compañeiras que sufriron 
discriminacións moi feas. 

Estás traballando xunto coa Federación Ga-
lega de Automobilismo na creación dunha 
Comisión de Muller e Motor: como vai ese 
proxecto e que  buscades lograr con el?
Si, non podo adiantar nada por agora. Pero 
coa Federación Galega estou traballando nun 
proxecto moi chulo para as mulleres. 

Cales son as túas metas a curto prazo neste 
ano tan “atípico”? E máis a longo prazo?
Levo 1 ano sen poñer o casco debido á miña 
recente maternidade, principalmente a miña 
meta é montar no coche xa, canto antes... 
Estou traballando nunha tempada 2021 en 
Galicia, aínda que faga algunha proba do 
Nacional, este ano quero quedar aquí e tra-
ballar máis a fondo no proxecto de Muller e 
Motor. A longo prazo gustaríame conseguir 
unha boa formación, moita experiencia, moi-
tos quilómetros percorridos de aprendizaxe, 
como non conseguir unha boa posición nal-
gunha copa na que participe e sobre todo 
volver a falar con vós e dicirvos que oficial-
mente xa somos 50 % homes, 50 % fémi-
nas… ha ha ha. 

FERRO A FONDO
QUE NINGUNHA MULLER QUEDE COAS GANAS DE CORRER

Carme (Rianxo, 1997); Patroa do club de 
remo de Ares. Proclamouse subcampiona 
galega de bateles e traiñas, e obtivo ade-
mais un quinto e cuarto posto respectiva-
mente en campionatos de España.  

Hai testemuños de como mulleres levan 
practicando o deporte do remo desde hai 
moitos séculos.. ti por que escolliches este 
deporte? E cando comezaches a practicalo?
No meu caso comecei neste deporte por 
obrigación, non quería ir e meus pais es-
tabán convencidos de que tiña que facer 
algún deporte, e debido a súa amizade con 
Beni, adestrador de Cabo, pois o remo foi o 
deporte elixido, empecei hai 11 anos.

Coñeces algunha experiencia de competición 
de remo en equipo mixto? Se é así, que van-
taxes teñen?
No caso do banco fixo en Galicia pódese 
levar na embarcación masculina unha pa-
troa, e en embarcacións femininas ao revés. 

Na miña opinión, nin vantaxe nin desvan-
taxe a única variación que pode haber é 
o peso, pero tamén hai moitos patróns de 
peso lixeiro. No caso de que nun equipo 
haxa un patrón e unha patroa debe montar 
o que mellor sexa para o equipo.

Cales pensas que son as barreiras que teñen 
as mulleres á hora de practicar este deporte? 
Nun caso coma o meu de ter sido patroa 
de equipos masculinos a principal desvan-
taxe é a falta de confianza por parte de 
moita xente ao levar unha muller, creo sin-
ceramente que temos que demostrar moito 
máis que calquera, aínda que no meu caso 
tiven moita sorte estes últimos anos. 

Pero a pesar disto tamén unha desvantaxe 
a nivel de competición é que as normas 
non están equiparadas entre as distintas 
ligas, xa que no País Vasco non permiten 
as embarcacións con patroa, e iso levoume 
a non poder disputar da clasificatoria da 

Kontxa e de ningunha regata do Play Off 
a pesar de conseguir gañar a liga co meu 
equipo. 

No caso das competicións femininas, a 
clara diferenza está na distancia que te-
ñen que remar. En Galicia está cambiando 
isto, pero na competición de máximo ni-
vel feminina reman a metade de distancia, 
e ademais no caso da liga máxima mascu-
lina compiten 12 equipos mentres que na 
feminina soamente 4. Isto é por motivos 
televisivos e espero que cambie axiña.

Que pensas da incidencia da violencia ma-
chista no deporte? 
No meu caso os exemplos máis habituais 
son que persoas alleas ao deporte quedasen 
estrañados de que levasen unha muller de 
patroa, e a resposta sempre foi a mesma: e 
se adestra coma un patrón e o merece como 
el, por que non?

O Universitario Ferrol, fun-
dado en 1997, é un club que 
actualmente disputa a súa 14ª 
tempada en Liga Feminina 2. 
Participou durante seis tem-
padas na Liga Feminina (Liga 
Endesa), a primeira división 
do baloncesto español. No seu 
palmarés salientan cinto títu-
los de Copa Galicia, gañados 
de xeito consecutivo entre os 
anos 2013 e 2017.

MULLERES 
QUE APUNTAN ALTO

O seu presidente é Santiago Rey Cancela e o 1º equipo 
é adestrado por Lino López e Sandra Prieto. A compo-
sición do equipo pódese atopar en: https://uniferrol.org/
equipos/primer-equipo

TEMOS QUE DEMOSTRAR  MÁIS 

CLUB DEPORTIVO

UNIÓN

RIANXO
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VIOLENCIA SEXUALVIOLENCIA SEXUAL

Larry Nassar, abusos sexuais silenciados 
que derrumbaron más de doscientas vidas

La exgimnasta Gloria Viseras, sobre las vio-
laciones en su infancia: “Cuando estás lista 

para denunciar, judicialmente es tarde”

Una internacional de finales de los años 
ochenta sigue los pasos de Gloria Viseras y 
asegura a la policía y a EL PAÍS que también 

sufrió abusos del exseleccionador

El entrenador acusado de abusos a una 
menor lo niega y la fiscal alega que le dio 

“besos y caricias”

Personas bajo sospecha 

Un feixe de titulares falan dun tema que 
traspasa fronteiras e disciplinas: a violencia 
sexual contra as deportistas. Moitas mulle-
res, co paso do tempo, xuntaron a forza e 
valentía necesarias para denunciar o que 
sucedía. Ximnastas, atletas, nadadoras, fut-
bolistas... Centos de nenas e mulleres con-
tan a súa historia nun contorno hostil que 
en demasiadas ocasións non as apoia; máis 
ben ao contrario: os clubs, as federacións e 
as ligas miran para outro lado. 

DE QUE FALAMOS CANDO FALA-
MOS DE VIOLENCIA SEXUAL?

A violencia sexual e os abusos sexuais son 

actos sexuais de calquera tipo non consen-
tidos ou intento unilateral de consumar o 
acto sexual, os comentarios ou insinuacións 
sexuais non desexados ou as accións para 
comercializar ou utilizar de calquera ou-
tro modo a sexualidade mediante coacción. 
Todo isto independentemente da relación 
entre o agresor e a vítima e en calquera ám-
bito, incluídos o fogar ou o lugar de traballo.

Por iso a violencia sexual é moito máis que 
unha violación:

• É o sexo sen consentimento

• Son os tocamentos sen consentimento

• É fotografar ou gravar alguén sen con-
sentimento

• É incomodar con comentarios, miradas, 
propostas

• Etc.

DEIXEMOS AS COUSAS CLARAS...

Falamos de agresión sexual sempre que hai 
uso da violencia ou intimidación.

Falamos de abuso sexual cando non hai uso 
da violencia, senón que se aproveita unha 
situación de poder sobre a vítima ou a súa 
confianza. Así,  é máis común cando se trata 
de alguén coñecido. 

QUE PASA NO TERREO DE XOGO?

A violencia sexual no deporte ten unhas ca-
racterísticas únicas debido:

1. á relación de poder e de confianza que 
se establece entre os adestradores e as de-
portistas,

2. ao contacto necesario cos corpos femi-
ninos desde a fisioterapia para a práctica 
deportiva,

3. á cultura da obediencia que está normali-
zada no deporte de alto nivel, 

4. á percepción do corpo como unha máqui-
na para gañar. 

O acoso e abuso sexuais no deporte po-
den afectar de forma grave e negativa á 
saúde física e psicolóxica da deportista, o 
que levará consigo a redución do seu ren-
demento e provocará a súa marxinación. 
Entre as graves consecuencias da violen-
cia sexual para a saúde, podemos falar de 
enfermidades psicosomáticas, ansiedade, 
depresión, abuso de substancias, as auto-
lesións e suicidios.

O QUE ESTÁ NA NOSA MAN

Neste contexto, as organizacións deportivas 
deben tomar as seguintes medidas para tra-
tar e previr a violencia sexual:

• Formar e sensibilizar todos os rangos do 
club, especialmente os adestradores. 

• Elaborar protocolos para a prevención 
do abuso e do acoso sexual. 

RESULTADOS:
NON ENTRES NO XOGO

Segundo os datos oficiais denúncianse máis 
de 1000 violacións ao ano no Estado espa-
ñol*, sorprendente non? 

Case todos os días vemos na prensa, te-
lexornal ou redes sociais novas en que se 
denuncian violacións dunha forma sistema-
tizada que parece que forma parte do xogo 
da vida, é dicir que se están normalizando.

O mundo deportivo non queda á marxe 
deste tratamento:

Cristiano Ronaldo deberá pasar por los 
juzgados por la supuesta violación.  

Mundo Deportivo o 06/10/2020

Neymar acusado de violación.  
Mundo Deportivo o 02/06/2019

“El Prenda” da Manada é socio do Sevilla 
e o club non o pode botar. 
OKdeportes o 24/04/2018

Cinco anos de cárcere para un adestrador 
de fútbol sala en Ribadeo por abusar a 
dunha das xogadoras menor de idade. 

La Voz de Galicia o 23/10/2020.

A QUE PODE SER DEBIDO? 

Desde os feminismos fálase da cultura da 
violación, un termo empregado por pri-
meira vez na década de 1970 pola Segunda 
Onda do Feminismo.

A cultura da violación maniféstase a través 
da aceptación das violacións como un fei-
to cotiá onde a visión do mundo patriarcal, 
mesturada coa misoxinia e a desigualdade 
de xénero se transmiten de xeración a xera-
ción o que leva a unha normalización social 
e institucional das violacións. En numerosas 
ocasións culpabilízase a vítima ou é estig-
matizada tanto ela como as súas familias. 

CULTURA DA VIOLACIÓN 
ESTÁ NO AIRE

• A hipersexualización das nenas e adoles-
centes na publicidade e na televisión.

• Crer que os homes “de verdade” sempre 
teñen ganas e non son capaces de con-
trolar os seus impulsos sexuais.

• A pornografía onde se normaliza un so-
metemento e humillación das mulleres

• Culpabilizar as vítimas dicindo que esta-
ban provocando ou que o buscaron.

• Pensar que as mulleres din NON para 
facerse as duras ou chamar a atención 
para que sigas conquistándoa.

• Ensinar as mulleres a coidarse en lugar a 
educar os homes en non violar

• Pensar que unha descoñecida precisa sa-
ber o que pensas do seu aspecto.

AS CONSECUENCIAS

Unha sociedade na que as rúas desertas 
pola noite e os ámbitos masculinizados 
(tradicionalmente pola división sexual do 

traballo) se converten en espazos de medo 
e difícil participación para moitas mulle-
res. Así, a liberdade das mulleres vese con-
dicionada cando falamos de gozar do ocio 
nocturno, de viaxar soas...

O corpo das mulleres segue estando con-
siderado un campo de dominio público 
do que opinar, así o vemos en numerosos 
xornais deportistas que en lugar de escri-
bir sobre as profesionais polo seu deporte 
fano a respecto do seu modo de vestir, do 
seu peso ou características corporais, da 
vida de parella ou sexual… Ademais, no 
mesmo deporte as mulleres desenvolven 
traballos onde son cousificadas e infrava-
loradas. Un exemplo son as azafatas nos 
torneos deportivos, que seguen a desenvol-
ver roles sexistas, mostrándose á sociedade 
como un obxecto de desexo. 

Nesta sociedade é difícil xogar en igualdade.

SEGUIMOS!    

Movementos como #eusitecreo ou #ama-
nadasomosnos pon de manifesto que os 
feminismos non van deixar impune nin-
gunha violación máis.

A actual ministra de Igualdade, Irene Mon-
tero, está traballando por unha nova lei in-
tegral pola protección da liberdade sexual e 
contra as violencias sexuais.

Parece que o xogo continúa...

* Ministerio do Interior, 2019

AS VIOLACIÓNS, 
ENTRAN NO XOGO?

VIOLENCIA
EXPLÍCITA

NON
AUTONOMÍA

DEGRADACIÓN

NORMALIZACIÓN

Asasinato 
Violación

Violación en grupo 
Abuso sexual

Coacción sexual / Tocamentos 
Linguaxe obscena / Ameazas 

Drogar sen consentimento

Perseguir / Espiar /
Sacar fotos sen consentimento

 Acoso verbal / Piropos
Difundir fotos privadas sen consentimento

Bromas sobre violacións / Culpar a vítima 
Actitudes sexistas: “os homes son así”,

“as mulleres deben quedar na casa” 

• Deseñar e aplicar códigos éticos e de 
conduta para os adestradores.

• Garantir a privacidade das denuncias.

• Protexer os dereitos legais das deportistas 
e ofrecer protección contra as represalias. 

• Investigar os antecedentes das persoas 
que soliciten postos de adestradores.

• Fomentar o debate nun clima de con-
fianza e de seguridade para que as mulle-
res que sufran violencia se sintan libres 
para falar sobre iso. 

O CAMIÑO

Melissa Baysse, visibilizou e denunciou a 

violencia sexual no mundo do motocrós.

Karen Leach, nadadora estadounidense 
que loitou contra unha trama de violen-
cia sexual invisibilizada pola Federación 
Americana de Natación. 590 nenas e mo-
zas foron vítimas de violencia sexual. 

Gloria Viseras, ximnasta que a día de 
hoxe imparte obradoiros de prevención 
de violencia sexual a nenas que practican 
este deporte. 

Carolina Rozo, exfisioterapeuta da Se-
lección Colombia feminina Sub-17, que 
denunciou por acoso sexual o técnico do 
seu equipo.

Olga Korbut, ximnasta rusa gañadora de 
catro medallas de ouro nos Olímpicos, 

tres en Múnich 1972 e unha en Montreal 
1976; que denunciou en 1999 (xa reti-
rada do deporte) que foi forzada a ser 
“escrava sexual” do seu adestrador. O téc-
nico foi procesado, pero finalmente saíu 
absolto por falta de probas.

Hélène Godard, Béatrice Dumur e 
Anne Bruneteaux, patinadoras francesas 
que denunciaron como a finais dos anos 
1970, cando eran adolescentes, sufriron 
abusos sexuais de tres dos que eran entón 
os seus adestradores e antigos campións 
de Francia.

Julia Takacs, a atleta española medalla 
de bronce europea en 20 km marcha, de-
nunciou que sufrira un episodio de acoso 
mentras adestraba na zona universitaria 
en Málaga.

PIRÁMIDE DA
VIOLENCIA
SEXUAL

https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20200514/481133526362/larry-nassar-abusos-sexuales-silenciados-que-derrumbaron-mas-de-doscientas-vidas.html
https://www.mundodeportivo.com/mas-deporte/20200514/481133526362/larry-nassar-abusos-sexuales-silenciados-que-derrumbaron-mas-de-doscientas-vidas.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gloria-viseras-abuso-sexual-gimnasia_1_1877889.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gloria-viseras-abuso-sexual-gimnasia_1_1877889.html
https://www.eldiario.es/sociedad/gloria-viseras-abuso-sexual-gimnasia_1_1877889.html
https://elpais.com/deportes/2013/05/22/actualidad/1369252848_060286.html
https://elpais.com/deportes/2013/05/22/actualidad/1369252848_060286.html
https://elpais.com/deportes/2013/05/22/actualidad/1369252848_060286.html
https://elpais.com/deportes/2013/05/22/actualidad/1369252848_060286.html
https://www.elprogreso.es/articulo/a-marina/entrenador-acusado-abusos-menor-niega-fiscal-alega-dio-besos-caricias/202009251057271461388.html
https://www.elprogreso.es/articulo/a-marina/entrenador-acusado-abusos-menor-niega-fiscal-alega-dio-besos-caricias/202009251057271461388.html
https://www.elprogreso.es/articulo/a-marina/entrenador-acusado-abusos-menor-niega-fiscal-alega-dio-besos-caricias/202009251057271461388.html
https://www.diariovasco.com/deportes/violencia-sexual-deporte-20200701174746-ntrc.html
https://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20201006/483887827759/cristiano-ronaldo-debera-pasar-por-los-juzgados-por-la-supuesta-violacion.html
https://www.mundodeportivo.com/vaya-mundo/20201006/483887827759/cristiano-ronaldo-debera-pasar-por-los-juzgados-por-la-supuesta-violacion.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/ligue-1/20190602/462612690338/neymar-acusado-de-violacion.html
https://okdiario.com/deportes/prenda-manada-socio-del-sevilla-club-no-puede-echarle-2195849
https://okdiario.com/deportes/prenda-manada-socio-del-sevilla-club-no-puede-echarle-2195849
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/ribadeo/2020/10/23/condenado-cinco-anos-carcel-entrenador-equipo-futbol-sala-ribadeo-abusar-jugadoras/00031603466369161896450.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/ribadeo/2020/10/23/condenado-cinco-anos-carcel-entrenador-equipo-futbol-sala-ribadeo-abusar-jugadoras/00031603466369161896450.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/ribadeo/2020/10/23/condenado-cinco-anos-carcel-entrenador-equipo-futbol-sala-ribadeo-abusar-jugadoras/00031603466369161896450.htm
https://www.rtve.es/noticias/20200303/espana-registra-cada-mes-mas-1000-denuncias-agresiones-abusos-sexuales/2000794.shtml
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POLIDEPORTIVO RECURSOS OCIO & TELEVISION

“So é violencia sexual se hai penetración”

Levántalle a tarxeta vermella: A violencia sexual é moito 
máis ca un acto sexual NON consentido. É  sinónimo de su-
frimento, medo, dor. As agresións e abusos sexuais supoñen 
moitas consecuencias físicas e psicolóxicas graves. Acoso, 
sextorsión etc, tamén son formas de violencia sexual.

“As violación son a rapazas novas que visten provocativas”

Levántalle a tarxeta vermella: Calquera muller pode sufrir 
violencia sexual, a culpa é da persoa que agrede.

“Dentro das relacións de parella non hai violacións”

Levántalle a tarxeta vermella: Nunha relación de parella non é li-
bre de violencia sexual, só hai que entender un NON por resposta.

“As violencias sexuais son en espazos nocturnos”

Levántalle a tarxeta vermella: A culpa non é do lugar, a culpa 
é da persoa que agrede

“Se unha muller non se resiste é que lle gusta e quere 
que sigamos”

Levántalle a tarxeta vermella: Sempre se pode dicir que NON. 

“Cando inicias unha relación sexual, non vale que che 
corten o rollo”

Levántalle a tarxeta vermella: Sempre é válido cambiar de 
opinión, NON é NON

 “A maioría das denuncias por violación son falsas”

Levántalle a tarxeta vermella: Non hai datos que fundamen-
ten que as denuncias falsas sexan habituais. A realidade é 
que para denunciar unha situaciónde violencia sexual fai 
falta moito valor e determinación.

MUDEGA 
Asociación de Mulleres 

Deportistas Galegas 
www.mudega.net

Centros de Información 
á Muller (CIM)

Ferrol- Rúa Lugo, 56 2º 
Teléfono 981 944 124

A Coruña- Rúa Hortensias 8 
Teléfono: 981 184 356

Oficina para a Igualdade 
de Xénero da UDC 

Ferrol 
Edificio de Servizos 

Administrativos 
Campus de Esteiro; 

Teléfono: 981 33 74 00 
ext.3693 

oficina.igualdade@udc.es

Servizo de Información 
e Asesoramento 

a mulleres vítimas 
de violencia de xénero 

Teléfono: 016

Teléfono da Muller 24h 
(permanente e gratuíto) 

900 400 273

GUÍAS

Prevención 
do acoso 

e abuso sexual 
a mulleres no 

deporte 
EMAKUNDE

SEXOconSENSO 
Prevención 
da violencia 

sexual 
Concello de 
Monforte de 

Lemos

O abuso 
sexual infantil 

queda fóra 
de xogo 
UNICEF

La violencia 
sexual en 

adolescentes 
de Granada

Hai machismo no xornalismo deportivo? 
A resposta, alta e clara, en El Toque 
de Lorena.

No novo capítulo de El Toque de Lo-
rena, a muller é a protagonista. Lore-
na cita tres das mellores xornalistas 
deportivas de España para falar da 
realidade: o contexto de traballo, a re-
lación medio-xornalista, como com-
binan a profesión coa maternidade, a 
falta de credibilidade...

Conversa sobre o bo e non tan bo de 
ser mulleres nun dos sindicatos máis 
masculinos e tamén entrevista como a 
vive Viviana Vila, a xornalista arxenti-
na que este verán se converteu na pri-
meira muller en narrar un Mundial.

13/03/2019 El toque de Lorena 
(MARCA)

MULLERES PERIODISTAS 
DEPORTIVAS

24/06/2018 Sangre Fucsia
FUTBOLEIRAS: O DEPORTE RAÍÑA

5/12/2017 Julia en la onda 
(ONDA CERO)

‘MULLER, DISCRIMINACIÓN 
E DEPORTE’ AS NOSAS 
DEPORTISTAS CHEGAN 

AO MÁIS ALTO PERO 
SEGUEN CON PROBLEMAS 

PARA FACER DEPORTE 

08/03/2018 El partidazo de la COPE
¿HAY MACHISMO EN EL DEPORTE 
Y EN EL PERIODISMO DEPORTIVO? 

25/03/2019 RADIOJAPUTA
LA PRESIÓN A LAS MUJERES 

PARA MANTENER RELACIONES 
SEXUALES EN PAREJA

NO ES ABUSO, ES VIOLACIÓN

05/12/2012 Meigas radioactivas
CONTRA AS VIOLENCIAS 

MACHISTAS REBELDÍAS FEMINISTA

TARXETA 
VERMELLA

no aire

OCIO

 SERIE  HOME GROUND
Título orixinal “Heimebane” 
2018 - Noruega | Capítulos 60 min. 
Dirección: Arild Andresen, Cecilie A. Mos-
li, Yngvild Sve Flikke, Stian Kristiansen

A serie narra a historia Helena Mikkelsen 
(Ane Dahl Torp) que ten que facerse valer 
nun mundo de homes. Está preparada para 
ser adestradora dun equipo recén ascendi-
do que acaba de perder o seu adestrador, 
pero a protagonista ten que o demostrar 
constantemente e tratar de conseguir o res-
pecto dos seus xogadores, lograr bos resul-
tados e lidiar co difícil clima do vestiario.

 LIBRO  MUJERES EN EL DEPORTE 
2018, Editorial Nórdica 
Autora: Rachel Ignotofsky

Libro ilustrado que aborda os logros e as 
historias de cincuenta atletas destacadas 
desde o 1800 ata a actualidade, incluíndo 
mulleres pioneiras, olímpicas e récord en 
máis de 40 disciplinas deportivas. Ademais 
das ilustracións contén diferentes infogra-
fías sobre as mulleres no deporte.

 MÚSICA  PLAYLISTS

Juste Shani 
Sélection Féminine Hymne CDM2019 

Esther Phillips - Philadelphia Freedom 
(New York Watts Compton Chicago Re Edit) 

'Undefeated,' by Rayana Jay 
An anthem for black female athletes

 TVE 

08:00   A hora da 1
13:00  Cociña ao punto
13:55  Informativo
            territorial
14:10  Como Sapiens
15:00  Telediario 1
15:55  Informativo
            territorial
16:00  O tempo
16:05  Australian Open
            Feminino
17:30  Servir e protexer
18:20  Acacias 38
19:10  O cazador
20:00  España directo
20:30  Aquí a Terra
21:00  Telediario 2
21:55  O tempo
22:10  Cine: A golpes.
            España. 2005
00:20  Viaxe ao centro
            da tele
02:00  Novas 24H
02:30  Especial eleccións
             EEUU

  LA 2  
11:45  Como se fixo
            Planeta Azul II 
12:35  Cine: Invisibles.
            España. 2020
14:00  As recetas de Julie
14:55  Espazos incribles
15:45  Saber e gañar
16:30  Documental
            Athlete A: O médico
             depredador. 2020
18:55  As recetas de Julie
19:50  Atención Obras!
20:20  A 2 Exprés
20:45  Grand Desings
21:10  Espazos incribles
22:00  Como nos rimos!
22:55  A noite temática:
            A máscara coa
             que vivimos.
             Masculinidade
             e estereoripos
             de xénero.
01:20  Concertos de Radio-3

  TVG  
07:55  Estado do Mar
08:00  Bos Días
11:25  Estache bo
            cociña saudable
11:50  Vivir aquí
12:00  A bóla extra
12:35  Cine documental:
           Algo máis que unha 
              paixón. España. 2014.
13:50  Galicia Noticias
14:25  Telexornal Mediodía 
15:25  Deportes Mediodía
15:30  O tempo
15:50  Quen anda aí?
18:30  Fun polo aire
19:55  Estache bo
20:25  Telexornal Serán
21:55  O Tempo
22:05  Malicia Noticias
22:40  Cine: Sufraxistas
            Reino Unido. 2015 
00:25  Cos pés na terra
01:30  Cine: A patota
            Arxentina. 2015

  TELEDEPORTE  
08:55  Imparables
09:00  Grand Prix ISU:
            Copa de China
10:10  Álvarez-Café
10:40  Partido amistoso
            de fútbol sala
12:15  Resumo Titan Desert
12:30  Estudio Estadio
14:00  Madrid Challenge
              by La Vuelta. Carreira          
           feminina coa 
           participación 
           de Lisa Brennauer
15:10  Resumo LaLiga
16:00  Volta ciclista a España
18:00  Liga feminina
            de baloncesto
20:00  TDP Club Fútbol 1ªD
20:15  TDP Club Motor
20:30  Volta ciclista a España
21:45  Resumo Mundial 
            de motociclismo
22:45  TDP Club Fútbol 1ªD
23:00  Estudio Estadio

  O MÁIS DESTACADO DA TEMPADA  

“La pizarra Violeta” emitido e producido por RTPA
Programa sobre coeducación e igualdade, que pon o foco na 
necesidad de educar en igualdade e que ofrece unha panorámi-
ca das iniciativas coeducativas que se desenvolven nos centros 
de ensinanza asturianos.

Capítulo 1 / Tempada 1: Violencia sexual
Como se prevén a violencia sexual? Que se está a facer neste 
sentido nos centros educativos asturianos? Marián Moreno 
Llaneza convídanos a asistir por un momento ás aulas do IES 
Cuenca del Nalón, un instituto pioneiro na prevención da vio-
lencia de xénero. Tamén entrevista a Nuria Varela, directora 
xeral de Igualdade do Goberno do Principado de Asturias.

  ATOPA AS DIFERENZAS  

  BUSCA 7 FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL  

BUSCA 7 FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
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CONVERSANDO 
CON CRISTY TOJO (Santiago de compoStela, 1986)

MÉRCORES 
25 NOVEMBRO 2020

Cristy é muller, karateka, feminista, cega dun 
ollo e lesbiana, e esas cinco identidades mar-
can con forza a maneira en que se posiciona 
no mundo.  Se tiveaemos que a definir, diria-
mos que é a mestura perfecta entre deporte, 
feminismo e activismo a prol das diversida-
des, tanto sexual como funcional. O seu pal-
marés deportivo é impresionante e destaca 
o de Campioa de Europa de parakarate na 
modalidade de diversidade visual feminina. E 
os seus proxectos de vida non quedan atrás: 
é directora do seu propio club, o Avalon Kai, 
onde ofrece un lugar seguro para as mulleres 
no deporte, e é tamén profesora de Autode-
fensa Feminista, un proxecto para o apode-
ramento das mulleres e o afrontamento das 
violencias machistas.

Mais cando lle preguntas por tantos éxitos, 
ten claro que o seu traballo é o de visibilizar 
que o mundo do deporte é diverso e que hai 
mulleres, persoas con discapacidade e lesbia-
nas exitosas, e que todo iso se pode dar na 
mesma persoa como é o seu caso.

É inevitable que comecemos falando de ti 
como deportista, cando empezaches a prac-
ticar karate e por que? 
Comecei aos 8 anos a practicar karate por 
un problema visual, ao ser cega do ollo de-
reito, as miñas distancias non eran coma as 
de todo o mundo. Chocaba coas cousas e era 
moi “patosiña” porque non tiña a percepción 
de profundidade. A maioría dos médicos que 
me atenderon dixeron que non podería facer 
case nada, mais un deles, recomendoulle a 
meu avó que me levase a karate. Como me 
gustaba Songoku, pareceume estupendo e ata 
o día de hoxe.

Contas no teu palmarés cun montón de títu-
los, medallas... Como te sentes cando pensas 
neles? Cres que poden axudar a que as ne-
nas vexan en ti unha referente?
Para min os títulos non deixan de ser unha 
alegría momentánea. Son importantes, mais 
eu o que quero é visibilizar que as mulleres 
galegas en deportes minoritarios estamos aí 
e tamén que a diversidade no deporte é unha 

realidade. O de ser referente venme grande, 
pero si quero contribuír a visibilizar o dife-
rente e o diverso porque continúa a ser unha 
asignatura pendente no mundo do deporte. 
A miña cegueira e a miña sexualidad supuxé-
ronme moitas barreiras, puxéronmo difícil, e 
é necesario dicilo para que saiban que esta-
mos aí, e tamén para axudar as compañeiras 
que poidan estar nunha situación semellante.

Dentro das grandes problemáticas do mun-
do do deporte feminino, atopámonos coa 
discriminación das mulleres e tamén co 
acoso e o abuso sexual. Están relacionadas 
estas problemáticas co feito de que fundaras 
o teu club, o Avalon Kai? 
Realmente non, montei o Avalon Kai como 
proxecto de vida deportivo porque me gusta-
ba. Mais, o que si é certo e que a vida foime 
levando ao traballo con e para as mulleres. 
Canto máis activa estaba no feminismo máis 
activo estaba o Avalon, ata que chegou ao 
que é hoxe: un club feminista. É moi bonito, 
porque todo o que eu fun avanzando, reflec-
tiuse no club.

No Avalon Kai tedes unha liña de activida-
des enfocadas ao empoderamento das mulle-
res en que destaca a Autodefensa feminista. 
En que consiste?
A AF é unha actividade non mixta que tra-
balla no apoderamento das mulleres para 
enfrontarnos ás violencias que temos neste 
mundo que vivimos polo feito de ser mulle-
res. E faino desde diferentes planos: físico e 
psicolóxico, xa que ofrece ferramentas que 
nos permiten aprender delas para as afron-
tar. A AF tamén traballa colectivizando as 
violencias que sufrimos as mulleres, para nos 
dar conta de que todas temos as violencias 
na nosa pel e como o patriarcado nos divide 
e intenta poñernos en camiños tan diferen-
tes para que non nos deamos conta de que a 
mesma violencia que sufrimos nós tamén a 
padecen as nosas compañeiras.

Nos teus obradoiros e tamén como deportis-
ta, percibes moita violencia sexual? é algo do 
que se fala ou aínda permanece como tabú?

A nivel deportivo a violencia sexual non 
se visibiliza, non se ve... pero é alucinante 
a cantidade de violencia sexual que viviron 
as compañeiras que veñen a autodefensa 
feminista. En todos os grupos cos que tra-
ballamos tivemos mulleres que soportaron 
violencias ou abusos sexuais na súa vida, é 
unha atrocidade. De feito, moitas das com-
pañeiras tiveron que pasar varias aulas para 
estar en confianza e dar o paso de poder 
falar diso, porque é algo moi tabú, e é moi 
importante exteriorizalo, falalo... porque se 
o enquistamos despois pode dar moitos pro-
blemas na vida. 

Que podemos facer entón para erradicar as 
violencias? Con que ferramentas contamos?
Eu penso o que a verdadeira ferramenta é a 
autodefensa feminista, non porque eu traba-
lle con ela, senón porque penso que é impor-
tante comezar a traballar desde pequeniñas 
a resposta inmediata á violencia, tanto física 
como verbal. Mais, o que me preocupa cada 
vez máis é como veñen de preparados eles... 
Por iso penso que é importante comezar a 
poñer o foco nos homes para que entendan 
a importancia de quitarse desa masculinida-
de tan tóxica porque, se eles non se decons-
trúen, non facemos nada.  

En 2017 nace oficialmente o Club Deportivo Discalzas SD. Cunha directiva con represen-
tación de todas as xogadoras maiores de idade que nese momento había.

Grazas ao apoio do Concello de Cedeira, da Federación Galega de Fútbol (delegación 
de Ferrol) e as axudas de moitas empresas locais e de gran cantidade de veciños e 
veciñas de Cedeira faise realidade o clube.

O equipo Discalzas está formado por mulleres de entre 15 e 40 anos e conta co mesmo 
adestrador que tiña no club anterior, quen sempre loitou por defender os dereitos das 
mulleres no mundo do fútbol.


