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NO CAMPUS

Entrevistamos as dúas mulleres que están á 
fronte da Oficina para a Igualdade de Xéne-
ro(OIX) da UDC.

Ana María Neira Pena (esquerda) é profe-
sora contratada doutora da Área Dereito 
Procesual na Universidade da Coruña. É 
doutora en Dereito dende o ano 2016 pola 
Universidade da Coruña e asumiu a direc-
ción da OIX en decembro do ano 2020.

María José Abad López (dereita), sub-
directora da OIX, é profesora titular de 
universidade do Departamento de Física e 
Ciencias da Terra, doutora en Física pola 
Universidade de Santiago dende 1999 e di-
rectora técnica do Laboratorio de Plásticos 

OFICINA PARA A IGUALDADE DE XÉNERO (OIX)

da UDC dende o ano 2000. Participa no 
equipo directivo da OIX dende marzo do 
2020, atendendo as actividades da OIX no 
campus de Ferrol da UDC.

Que é a OIX e cando e con que obxec-
tivo nace?
O obxectivo da Oficina para a Igualdade de 
Xénero ten como misión velar polo cum-
primento do principio de igualdade entre 
mulleres e homes coa finalidade de acadar a 
plena incorporación das mulleres á vida po-
lítica, cultural e científica no seo da UDC.

O noso fin último é lograr unha actividade 
docente, investigadora e laboral máis igua-
litaria, e que impida calquera manifestación 

de discriminación por razón de xénero que 
poida aparecer tanto na UDC como no seu 
contorno social e cultural, nas liñas marca-
das no II Plan de igualdade, vixente para o 
período 2019-2022.

A creación da Oficina para a Igualdade de 
Xénero foi no ano 2007 polo que mesmo 
se pode afirmar que a UDC se adiantou á 
obriga imposta pola Lei orgánica 4/2007, 
do 12 de abril, que sinalaba que “As uni-
versidades contarán entre as súas estruturas 
de organización con unidades de igualdade 
para o desenvolvemento das funcións re-
lacionadas co principio de igualdade entre 
mulleres e homes”.

Formación e sensibilización relativa á igualdade entre homes e mulleres dentro da comunida-
de universitaria.

Resolución de consultas en materia de conciliación.

Acompañamento ás vítimas de acoso e desenvolvemento do procedemento previsto no pro-
tocolo de acoso ante a recepción de denuncias tanto do profesorado, persoal de administración 
e servizo, como alumnado.

Asistencia na incorporación da perspectiva de xénero na docencia e na actividade investigadora.

Asesoramento e revisión de documentos oficiais para a incorporación da linguaxe inclusiva.

Fomentar e asesorar ao resto dos servizos da universidade para a implementación transver-
sal das medidas incluídas no plan de igualdade vixente.

Servir como observatorio de situacións de xénero na UDC.

Propoñer modificacións da normativa interna da UDC para favorecer a igualdade entre homes 
e mulleres, conciliación correponsable, prevención do acoso etc.

CALES SON OS SERVIZOS QUE OFRECE?
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Cal é o seu funcionamento, onde está 
situada e como se pode acceder a ela?
A Oficina para a Igualdade de Xénero, arestora 
adscrita á Vicerreitoría de Igualdade, Cultura 
e Deporte, ten unha sede física no campus de 
Esteiro, en Ferrol, concretamente no Edificio 
de Servizos Administrativos; e haberá unha 
nova OIX na Casa Do Lagar, no Campus de 
Elviña. Mais o seu funcionamento e a inte-
racción coa comunidade universitaria se vén 
realizando maioritariamente vía telefónica e 
telemática no teléfono 881 013 693 ou a través 
dos correos electrónicos oficina.igualdade@
udc.gal e directora.oix@udc.gal 

Estades tamén nas redes sociais?
Si, dispomos de páxina web: 

www.udc.gal/gl/oficinaigualdade

E no Instagram: 
@oficina_igualdade_udc

Cales son os casos que mais se atenden 
ou situacións que mais se denuncian?
Dentro do ámbito universitario denúncianse, 
sobre todo, casos de acoso por redes sociais 
(tanto entre estudantes como de profesores 
a alumnas e tamén de alumnos a profesoras). 
Tamén algúns casos de mala praxe docente 
(comentarios inapropiados na aula, invita-
cións de docentes a alumnas fóra das aulas, 
seguimento ou interaccións inapropiadas en 
redes sociais privadas...).

Hai datos ou estatísticas publicadas 
sobre os casos ou denuncias atendidas 
dende a OIX? 
Sobre as denuncias, que supoñen unha pe-
quena parte do traballo da Oficina, levamos 
un rexistro interno, pero non hai datos pu-
blicados, aínda que hai un recente estudo 
sobre a violencia sexual e o acoso na UDC 
–consistente en entrevistas cualitativas e 

cuantitativas– que deixa ver que existen ca-
sos de acoso na Universidade, que a maior 
parte das veces non se traducen en denun-
cias. Por iso pensamos que o número de de-
nuncias non sempre é un bo indicador do 
números de casos de acoso.

Consideras como traballadora da UDC 
que o seu persoal conta coa formación e 
os recursos suficientes sobre igualdade 
de oportunidades e xénero? 
Os recursos formativos ofrecidos dende a 
OIX son moitos e moi variados. Especial-
mente no primeiro cuadrimestre, entre 
setembro e novembro, programáronse di-
versos cursos tanto para PDI e PAS como 
para alumnado. O problema é que non todo 
o persoal mostra interese nesta formación, 
pois normalmente só acoden persoas que 
xa están sensibilizadas e, especialmente, 
mulleres. Temos problemas para que os re-
cursos formativos cheguen aos homes, que 
son maioría entre o PDI, especialmente nas 
escalas máis altas da carreira universitaria, 
nos que existe unha disparidade importante.

Por outra banda, o asesoramento e outros 
recursos que se poden prover dende a OIX 
ante peticións de información do profesora-
do, tratan de atenderse do mellor xeito posi-
ble, aínda que moitas veces se atopan limita-
dos pola infradotación de persoal na Oficina 
ou por se trataren de cuestións que escapan 
do seu limitado ámbito competencial, o que 
obriga a facer consultas, propostas ou pe-
ticións a outros servizos, vicerreitorías ou 
autoridades dentro da complexa estrutura 
orgánica e burocrática dunha universidade.

E para o alumnado, pensades que hai su-
ficientes recursos e formación neste eido? 
A formación dirixida ao alumnado é tamén 
bastante ampla, dende cursos sobre preven-
ción do acoso, prevención doutras formas de 
violencias de xénero, ata cursos que tratan 
sobre a sexualidade na era dixital ou forne-
cen de chaves para ter unha educación emo-
cional saudable. O problema, novamente, é o 
mesmo. Ao se trataren de cursos voluntarios, 
só asisten persoas xa concienciadas e intere-
sadas nestes temas, especialmente mulleres. 
Neste caso estamos comezando a recorrer 
aos cursos con público específico, en horario 
de clases, para que a formación sexa obriga-
toria e poder chegar a ese público obxectivo 
que non acode voluntariamente aos cursos. A 
pesar das campañas que se realizan a través 
de redes sociais, listas de correo, cartelaría 
etc., as enquisas e diagnoses realizadas poñen 
de manifesto que non todo o alumnado co-
ñece a OIX nin os recursos esenciais, caso do 
protocolo fronte do acoso. Por iso é preciso 
seguir, se cadra con maior intensidade, fa-
cendo campañas e difundindo as actuacións 
e actividades formativas da OIX.

ACCIÓNS E ACTIVIDADES DA OIX

RETOS DA OIX

 • Facer que a formación chegue aos homes (tanto entre o PDI e PAS, como no caso 
do alumnado).

 • Conseguir maior presenza en redes, xa que outras vías de comunicación non se 
mostran tan eficaces co alumnado.

 • Mellorar o Protocolo fronte do acoso á vista da nova Lei de convivencia univer-
sitaria aprobada polo Ministerio de Universidades en maio de 2021, que substitúe a 
anterior norma, anacrónica e preconstitucional, que databa de 1954. Esta lei establece 
un novo procedemento disciplinario para o alumnado universitario, así como normas 
que afectan ao PDI e ao PAS no que respecta a casos de violencia, discriminación e/
ou acoso sexual, por razón do sexo, orientación sexual, identidade ou expresión de 
xénero, entre outras.

 • Traballar no novo plan de igualdade para a UDC, xa que o actual expira en 2022, co 
fin de axustalo ás novas normas (concretamente aos reais decretos 901 e 902/2020, 
do 23 de outubro, que afectan parcialmente aos plans de igualdade das universidades, 
especialmente na materia sobre auditorías salariais e igualdade retributiva, entre ou-
tras necesidades que se foron detectando na implementación do plan actual.

 • Implementar as novas medidas incorporadas pola Lei 13/2021, do 20 de xullo, 
pola que se modifica a lexislación autonómica en materia de igualdade, para garantir 
a igualdade real entre mulleres e homes no ámbito universitario e da investigación.

 • Formación en igualdade.

 • Diagnose da situación de homes e mulleres na nosa universidade.

 • Activar o protocolo de actuación en situacións de acoso.

 • Promover a incorporación da perspectiva de xénero na docencia e investigación 
na nosa universidade.

 • Participar xunto coas oficinas de igualdade das outras universidades no desenvol-
vemento de novas políticas en prol da igualdade entre homes e mulleres no contorno 
universitario.

 • Organización e difusión de campañas de sensibilización en igualdade, contra o 
acoso e a violencia machista no ámbito universitario.

http://www.udc.gal/gl/oficinaigualdade
https://www.instagram.com/oficina_igualdade_udc/
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En que consiste ser DANUDC?
Mediante o rexistro de Deportistas de Alto 
Nivel da Universidade da Coruña (DANU-
DC) búscase visibilizar todas as persoas de-
portistas de alto nivel que formen parte da 
comunidade universitaria e harmonizar, me-
diante unha serie de vantaxes, a conciliación 
da súa vida académica e laboral coa súa vida 
deportiva.

Como xurdiu?
Xurdiu o pasado curso coa idea de visibilizar 
e ter a consideración de deportista univer-
sitario todo o estudantado matriculado no 
curso académico en vigor, en estudos con-
ducentes a unha titulación universitaria ofi-
cial da Universidade da Coruña, así como 
o resto de membros da comunidade uni-
versitaria (PAS, PDI e PDC) da UDC que 
representen esta universidade, ou a España, 
nalgunha competición oficial a nivel auto-
nómico, nacional ou internacional, tanto a 
título individual como colectivo. Con ante-
rioridade déronse ocasións en que  a Uni-
versidade descoñecía ou non tiña rexistro 
destas persoas deportistas ou pasaban polas 
facultades sen o recoñecemento nin as axu-
das que consideramos que merecían.

Que vantaxes ten ser DANUDC?
Para os e as DANUDC establécense unha 
serie de deberes, pero tamén certos derei-

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 
DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA (DANUDC)

tos e medidas de apoio. Algunhas delas son: 
inclusión no programa de titorización da 
ADI (Axuda á Diversidade da Universidade 
da Coruña, dependente da Vicerreitoría de 
Planificación Académica e Innovación Do-
cente); recoñecemento de créditos de par-
ticipación (ECTS) nas ensinanzas de grao 
por actividades; acceso ao programa especí-
fico de bolsas e axudas que a Universidade 
da Coruña convoque para deportistas uni-
versitarios/as de alto nivel; Abono Deporte 
gratuíto para o curso en que teña recoñeci-
da a condición de deportista de alto nivel; 
acceso gratuíto ás instalacións deportivas 
da Universidade da Coruña en igualdade de 
condicións que o resto de persoas abonadas 
á Área de Deportes etc.

Como rexistrarse?
Se formas parte da comunidade universitaria 
e es deportista, adestrador/a, técnico/a, xuíz/a 
ou árbitro/a de alto nivel, alto rendemento 
deportivo ou se participas en competicións 
de ámbito nacional e queres beneficiarte das 
diferentes axudas que che permitan compati-
bilizar a túa preparación e práctica competi-
tiva cos teus estudos universitarios e cumpres 
con algún dos requisitos que aparecen na 
Normativa para deportistas de alto nivel da 
Universidade da Coruña aprobada no Con-
sello de Goberno do 22 de xullo de 2021, 
podes rexistrarte aquí: Solicitude DANUDC

Das 39 solicitudes recibidas no primeiro pra-
zo deste curso 2021/2022, foron admitidas 
25, das cales 17 eran homes e 8 mulleres. 

Algunhas testemuñas das DANUDC

Chámome Andrea Pérez Alonso e son xoga-
dora de baloncesto. O pasado ano rematei o 
Máster de Educación na UDC e anteriormen-
te graduarame en CC. da Actividade Física e 
o Deporte. A conciliación entre ser deportista 
e estudante á vez non é sinxela e máis neste 
último ano no meu caso, xa que traballaba no 
mesmo horario que as clases e por iso tiven 
que pedir a matrícula a tempo parcial. Isto 
facilitoume poder dedicarlle aos meus ades-
tramentos máis tempo e que o mestrado non 
influíse tanto no meu rendemento. Durante a 
carreira é moi complicado compaxinar estu-
dar e adestrar sen que non haxa algún profe-
sor que te poña en dúbida ou poña impedi-
mentos que te obrigan a decidir que é o que 
debes priorizar. Pero a maioría do profesora-
do facilita á hora de deixarche realizar traba-
llos de maneira más individualizada ou mover 
un exame se unha competición así o require.

Actualmente son profesora de Educación Fí-
sica de modo que con moito traballo e or-
ganización se pode facer todo aquilo que te 
propoñas, pero é fundamental que dentro das 
obrigas e deberes do alumnado se poida facili-
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tar a integración daquel alumnado que se atope nas mesmas condicións 
que as miñas, pois sempre practiquei este deporte en 2.ª ou 3.ª división 
e asemade traballei para poder pagar a carreira. A profesionalidade dun 
deporte cando falamos de mulleres non sempre vai unido a vivir del, 
senón que a maiores debes traballar.

Son Silvia Sanromán e practico patinaxe artística na modalidade de 
Grupos Show Pequeno no Club Patinaxe Artística de Gondomar, unha 
modalidade que se desenvolve en equipo. Son deportista de alto nivel 
dende 2019, cando conseguín co meu grupo alcanzar o subcampionato 
do mundo. Porén, practiquei este deporte de maneira profesional ao 

Andrea Pérez Alonso  |  Silvia Sanromán

longo de toda a miña carreira na UDC, competindo en distintos cam-
pionatos a nivel nacional e internacional. Nunca tiven ningún problema 
para compaxinar os estudos co deporte, xa que sempre que debía viaxar 
por campionatos ou adestramentos oficiais o profesorado puxo todo da 
súa parte para que o puidese facer (cambiar horarios de clases ou prác-
ticas e incluso cambiando datas de exames). Pero isto implicou un gran 
sacrificio pola miña banda, xa que ao estudar na Coruña e adestrar en 
Gondomar (Pontevedra), pasei moitas horas en trens, facendo as tarefas 
de clase durante a viaxe ou mesmo nos descansos dos adestramentos, xa 
que era o único xeito de organizarme para poder facer todo o que me 
gustaba, para alén de todos os plans con amizades que debía rexeitar.
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Sobre unhas 6000 persoas xogan a este de-
porte en España, que comezou a coller peso 
a principios de século. O equipo nacional fe-
minino sempre obtivo mellores resultados nas 
competicións internacionais que o conxunto 
masculino e este mesmo ano conseguiron ser 
subcampioas do mundo.

Isabel Rodríguez Sancosmed (Lugo) é unha 
estudante do programa de simultaneidade de 
Turismo e Ciencias Empresariais, carreiras 
que compaxina coa arbitraxe do deporte da 
súa vida, o hóckey en liña, no que leva 13 
anos involucrada. Trátase dun deporte mino-
ritario que se xoga con categorías mixtas ata 
os 17 anos, o cal fomenta a igualdade entre 
os máis pequenos.

A túa vida deportiva está ligada ao hóc-
key en liña, como foi esa traxectoria e en 
que momento deportivo te atopas agora?
Todo comezou cando tiña oito anos. Meus pais 
apuntáronme a unha escola de patinaxe como 
actividade extraescolar. Eu xa fixera outros de-
portes, como a natación ou a ximnasia rítmica, 
e dous anos máis tarde creouse un equipo da 
miña categoría co cal comezamos a ir a par-
tidos amigables e a pequenos torneos, xa que 
daquela aínda non había competicións oficiais 
a nivel galego. Comecei a competir aos 13 
anos co equipo sénior na máxima categoría a 
nivel nacional, na cal competín ata decantarme 

pola arbitraxe. Tamén estiven en dous campio-
natos de España de categorías inferiores para 
os cales conseguimos clasificarnos e en dúas 
Copas da Raíña. Agora mesmo atópome no 
meu mellor momento como árbitra, collendo 
peso a nivel nacional e tendo o privilexio de 
arbitrar con xente moi experimentada, o que 
me permite aprender dela e seguir avanzando.

Cal foi o motivo de decantarte pola ar-
bitraxe?
Foi por casualidade. No ano 2014 fíxose a 
primeira liga autonómica galega, para a que 
necesitaban árbitros. Nese momento eu tiña 
16 anos e estaba moi involucrada no club en 
que militaba nese momento e pareceume in-
teresante vivir o deporte desde esa perspec-
tiva tamén. Compaxinei a miña traxectoria 
como xogadora e árbitra os primeiros anos, 
pero aos 20 decanteime pola arbitraxe ao 
subir a categoría nacional e necesitar máis 
dispoñibilidade.

O mundo da arbitraxe deportiva estivo 
sempre mais masculinizada; no caso do 
hóckey pasa o mesmo ou contas con máis 
compañeiras? Na túa experiencia como 
árbitra, consideras que recibes ou recibi-
ches nalgunha ocasión un trato diferente 
por ser muller?
Considero que os deportes minoritarios son 
outro mundo. No caso do hóckey en liña sem-

pre foron os equipos femininos galegos os que 
competían a un maior nivel.

Galicia é un caso particular a nivel estatal, 
xa que a proporción de árbitras e árbitros é 
de 50-50 practicamente dende que hai com-
peticións oficiais. Este último ano o número 
de colexiados baixou considerablemente pola 
pandemia, pero de 10 que somos, 5 somos 
mulleres e 5 son homes.

Ademais, este ano deuse un feito importante 
para o noso deporte porque a Copa da Raíña, 
desputada en marzo na localidade madrileña 
de Tres Cantos, foi arbitrada unicamente por 
mulleres, entre as cales me atopo.

Tendo en conta algunhas das desigualda-
des e violencias machistas que seguen pre-
sentes no deporte, en que casos sacarías 
cartón amarelo? E cartón vermello?
O cartón amarelo iría para as faltas de res-
pecto por parte dalgúns xogadores e, sobre 
todo, do público. Van implícitas na descrición 
do traballo como árbitro, aínda que se a xente 
realmente soubese o que é estar nesa posición 
mudarían moito as cousas. Pero o que si que 
non tolero, e recibiría cartón vermello, sería 
cuestionar a miña capacidade como árbitra 
polo feito de ser muller. Hai xente que intenta 
xustificarse con que este é un deporte de con-
tacto, moi rápido e que se pode poñer intenso 

ISABEL RODRÍGUEZ
ÁRBITRA DE HÓCKEY EN LIÑA
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BÁRBARA G. VILARIÑO

Xornalista e asesora 
de comunicación dixitalA FONDO

Bárbara G. Vilariño é xornalista e asesora de 
comunicación dixital. Especializada nas áreas 
de xénero, deporte e cultura. Traballa para 
axencias de comunicación e márketing e cola-
bora con medios como Pikara Magazine, eldia-
rio.es ou Vinte.

Cóntanos a que dedicas o teu tempo? Sa-
bemos que de profesión es xornalista pero 
tamén hai moito de activista, non si?
O activismo está moi presente, si. Procuro co-
laborar con medios como Pikara Magazine, 
que non só están claramente posicionados a 
favor da igualdade, senón que tamén axudan 
a cultivar a diversidade de puntos de vista e o 
pensamento crítico, tan necesarios nestes tem-
pos de atención limitada. Puxen a miña par-
te tamén no nacemento do primeiro club de 
lectura LGTB da Rede Pública de Bibliotecas 
de Galicia (QUEERuña) e formo parte activa 
da única asociación ciclista feminina en Galicia, 
Atlántigas, en que implicamos as mulleres na 
práctica deportiva que tanto beneficia á nosa 
saúde e ao noso apoderamento.  

Que opinión che merece o tratamento que 
hai da información desde unha ollada 
violeta? 
A información que atangue ás mulleres está 
mal tratada nos medios xeneralistas, que son 
os que seguen a ter maior calado na sociedade: 
estereotipos, présas, falla de persoal e falla de 
interese en amosar outros modelos son algúns 
dos motivos. Por sorte, existen redes de apoio 
dentro do propio espectro de mass media como 
a asociación Xornalistas Galegas. Nos seus per-
fís en redes sociais comparten fórmulas e re-
comendacións para evitar caer en tratamentos 
machistas ou que non favorezan a igualdade. 

No eido dixital estamos a vivir unha dobre rea-
lidade en que debemos tomar parte activa como 

espectadoras. Por unha banda, temos fontes que 
só queren gañar cartos e atención a base de ti-
tulares alarmantes e detalles superfluos e mor-
bosos disfrazados de información. Pola outra, 
nas redes sociais, se buscamos axeitadamente, 
podemos atopar recunchos que complementan, 
filtran e seleccionan os fragmentos necesarios 
para comprender a realidade. Hai que tomar 
certas cautelas como verificar as fontes e seguir 
medios alternativos, caso de Pikara Magazine 
ou fact-checkers como Newtral. 

Como muller lésbica e profesional do xor-
nalismo tes que enfrontarte a barreiras ou 
retos? Como os superas?
Cada vez menos porque por sorte tivemos 
grandes referentes rompendo barreiras, como 
Paloma del Río: muller, experta en deportes 
(especialmente minoritarios) e abertamente 
lesbiana. Aínda así persisten micromachismos 
e nesgos relacionados cos temas que trates: nos 
medios masivos as informacións vinculadas á 
cultura ou á mal chamada “sociedade” (cues-
tións científicas ou sociolóxicas) continúan a 
ser noticias “brandas” e con maior probabili-
dade de seren publicadas noutro día ou direc-
tamente desaparecen das escadas de radio ou 
televisión. Sobre os micromachismos resulta 
abafante o masculinizados que están certos ei-
dos, como o económico ou o deportivo, onde 
é complicado que se referencie unha muller 
como experta. 

Grazas aos medios e a profesionais coma 
ti visibilízanse novos colectivos, realidades 
e formas de comunicar. Que beneficios cres 
que pode ter a longo prazo?
Son os beneficios aos que o bo xornalismo 
aspira. Cando se cultiva a diversidade, na ver-
tente que sexa (sexual, social, cultural...) esta-
mos achegando novas miradas para conseguir 
unha cidadanía máis aberta a distintos xeitos 

de pensar e con menor probabilidade de caer 
en falacias discursivas (como esa que equipara 
as axudas sociais a menores non acompañados 
coas pensións das persoas maiores). 

Nos últimos anos estás a publicar repor-
taxes de análise sobre deporte: fútbol fe-
minino, atletas trans e intersexuais ou a 
incidencia da menstruación nos adestra-
mentos... A que se debe este interese?
O deporte, especialmente no país en que vivi-
mos, está moi presente no día a día das persoas. 
De feito, os xornais deportivos son os máis 
lidos segundo o Estudio General de Medios, 
ano tras ano. Por tanto, se a través destas his-
torias do deporte logramos difundir os valo-
res da diversidade e da igualdade, estaremos 
achegando ese discurso positivo na sociedade. 
Pensemos, por exemplo, en como Simone Biles 
logrou poñer a saúde mental no centro coa súa 
intervención nos últimos xogos olímpicos, ou 
na continua batalla de Caster Semenya (quen 
segrega naturalmente máis testosterona que a 
media das mulleres que compiten contra ela) 
polo recoñecemento dos corpos diversos.

E xa por último, algún artigo que reco-
mendes para o DesLÍGAte? 
Gustaríame recomendar dous que seguen es-
tando vixentes. O primeiro porque parece in-
crible que aínda haxa profesionais do deporte 
que non teñan en conta a menstruación das at-
letas... e aínda non haxa un consenso ao respec-
to. E o segundo (aínda que xa ten uns aniños e 
houbo algún paso adiante), porque me semella 
importante o pulo que están a coller deportis-
tas trans e intersexuais para poder competir e 
demostrar ás institucións deportivas que hai 
moita diversidade máis aló do binarismo.

Deporte e menstruación: ¿dónde están las re-
glas? Pikara Magazine.

‘CIStius, altius, fortius’: Medallas olímpicas a 
la normatividad. Pikara Magazine.

en calquera momento, pero tanto unha muller coma un home son 
capaces de controlar unha situación complexa coa correcta forma-
ción e toma de decisións.

Como levas o de compaxinar os estudos universitarios co 
deporte de alto nivel?
É  todo cuestión de organización. O acto en si de arbitrar ocúpame 
as fins de semana polo que teño que facer o traballo de clase durante 
a semana, aínda que máis dunha vez tiven que estudar en trens ou 
aeroportos.

Cales son os teus obxectivos neste momento?
Seguir collendo peso na RFEP e nun futuro, se todo vai ben, gusta-
ríame chegar a ser árbitra internacional. Nada me faría máis ilusión 
que servir de inspiración ás nenas para que se atrevan a probar esta 
profesión.

https://www.pikaramagazine.com/2021/07/deporte-y-menstruacion-donde-estan-las-reglas/
https://www.pikaramagazine.com/2021/07/deporte-y-menstruacion-donde-estan-las-reglas/
https://www.pikaramagazine.com/2016/07/olimpiadas-deporte-trans-intersex/
https://www.pikaramagazine.com/2016/07/olimpiadas-deporte-trans-intersex/
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DO TAPIZ ÁS AULAS
CON MARTA BOBO, A PRIMEIRA MULLER OLÍMPICA 
GALEGA E DIRECTORA DA ÁREA DE DEPORTES DA UDC.

Marta Bobo Arce (Ourense) é unha muller 
deportista e feminista. Ex-ximnasta rítmica, 
foi a primeira muller olímpica galega (quedou 
novena nos Xogos Olímpicos de Los Ángeles 
1984), os primeiros xogos onde se competiu 
en ximnasia rítmica. Foi campioa de España 
en 2.ª categoría (1979) e en dúas ocasións 
en Categoría de Honra (1981 e 1983). En-
tre outros recoñecementos, recibiu o Premio 
Reina Sofía á Mellor Deportista Española nos 
Premios Nacionais do Deporte de 1984. Li-
cenciada en Educación Física e Saúde pola 
Universidade de Toronto, Canadá, é doutora 
en Educación Física pola Universidade da Co-
ruña. Foi profesora titular no Instituto Nacio-
nal de Educación Física (cursos 1992-2004) 
e é actualmente profesora na Universidade da 
Coruña (dende 2004) e directora da Área 
de Deportes dende xullo de 2020. É tamén 
investigadora do Grupo de investigación Edu-
cación, Saúde e Actividade Física: Estudos de 
Xénero da UDC.

MARTA NENA: ESCOLA E DEPORTE

Como definirías a Marta nena de entón e 
que queda desa nena na actualidade?
Esa nena segue presente porque a miña infan-
cia me marcou moito. Eu era moi boa, inte-
lixente, aplicada, tímida e moi familiar, pero 
á vez con ganas de facer moitas cousas, de 
divertirme, de saír... Son de Ourense e eu alí 
desfrutaba moito coa familia, amizades e sim-
plemente o feito de ir de veraneo a Baiona, a 
pasar os días na praia, nadando ou facendo 
deporte, encantábame! Gústame moito a ac-
tividade, o movemento, así que queda moito 
desa nena, porque penso que son a mesma 

pero con moita experiencia e espero que nunca 
desapareza esa nena de min.

Falando da túa infancia: atréveste a re-
cordala a través dos sentidos? Comparte 
con nós un recordo da vista, do olfacto, do 
gusto, do oído e do tacto.
Si, eu son unha persoa moi emotiva e emo-
cional, así que o que percibo polos sentidos é 
moi importante: do tacto, lembro a sensación 
de coller a man da miña nai; da vista, o mar, 
a inmensidade do mar en Baiona; do olfacto, 
o olor dende a porta da miña casa cando che-
gaba do colexio, que tiña moita fame e sabía 
perfectamente que comida había; do gusto, as 
comidas da casa que facía miña nai e agora 
reproduzo eu para as miñas fillas. E do oído, a 
música, xa que para min é coma unha acom-
pañante; como estiven dende moi nova soa en 
Madrid e tiña moita morriña, a música acom-
pañábame para chorar, nas alegrías... a música 
transpórtame polo universo.

Cando empezaches a facer ximnasia rít-
mica e que significaba para ti?
Empecei aos 10 anos e o inicio foi por casuali-
dade. Comecei nun campamento de Nadal e a 
min encantoume aquilo e díxenlle á miña nai: 
Quero, quero, apúntame, apúntame! Para min 
a ximnasia rítmica é a miña paixón de vida, 
non só antes senón tamén na actualidade. Eu 
penso que estará comigo ata que morra.

Cando ti comezaches, había modelos fe-
mininos en que fixarse? Cal era o teu 
referente?
Pois é curioso porque a miña adestradora, 
Aurora Martínez, era unha muller que saíra 

da Sección Feminina. Entón ela foi para min 
unha verdadeira educadora física e fixo moití-
simo polo deporte. A ximnasia rítmica era un 
deporte feminino, que viña un pouco herdado 
deses sistemas ou movementos rítmicos das 
ximnasias naturais do norte europeo, pero á 
vez ela tiña unha formación máis condiciona-
da da Almudena de Madrid, que era un sistema 
máis franquista ou posfranquista de educación 
das mulleres que querían estar vinculadas ao 
deporte, pero foi moi visionaria e desenvolveu 
todo este proxecto de deporte feminino, con 
nenas. E en canto a referentes, grazas a que 
nos levou a Madrid a ver un campionato de 
Europa no ano 78 e vimos alí a gran Susana 
Mendizábal, coa que quedei abraiada e ao vela 
pensei: Eu quero facer iso, eu quero estar aí! E 
foi o momento no que fixen clic, porque tanto 
ela como M.ª Jesus Alegre ou África Blesa, fo-
ron as miñas referentes.

MARTA DEPORTISTA DE ELITE

Como lembras a túa adolescencia entre 
libros e elementos de ximnasia?
Lembro esa etapa coas miñas compañeiras do 
equipo nacional que realmente eran as miñas 
irmás, porque convivía con elas a diario. Tiven 
a sorte de que meus pais puideron pagar un 
centro privado para que eu puidese estudar e 
conciliar co deporte, xa que eu era moi boa 
estudante, moi autoesixente e sempre facía as 
cousas para sacar un 10, obter o mellor resul-
tado para min e traballaba moito para iso. E 
aínda que lembro compañeiros/as de BUP e 
de COU con moito cariño, a adolescencia pa-
seina coas miñas compañeiras de equipo; ades-
trabamos 8-9 horas, nas vacacións estabamos 
xuntas concentradas en diferentes cidades e 
compartiamos viaxes e campionatos ao longo 
do ano. Vivimos xuntas unha época de transi-
ción en que non tiñamos tempo para saír, para 
coñecer outra xente, para comer o que ti que-
rías. Daquela estabamos baixo unha disciplina 
na que elas eran como unha segunda familia.

Fuches campioa de España en 1981 e en 
1983, entre outros títulos, como te sentes 
cando pensas neles? Cres que puideron 
axudar a que outras nenas visen en ti 
unha referente?
Aquilo foi coma un boom, pero penso que 
un resultado deportivo queda aí, e creo que a 
xente deulle máis importancia ca min ao tema 
das medallas, saír no xornal, etc. Porque eu 
considero que co éxito ou os logros tes que 
traballar aínda máis, porque vén o seguinte. 
As medallas son un anaco de metal que vai 
quedar na casa e están ben, pero son un resul-
tado de algo que me gusta, un premio ao meu 
esforzo, pero non era o fundamental. Daquela 
eu miraba para as outras nenas, pero como era 
tan tímida só asinaba autógrafos e sentía como 
que me admiraban. Ou ía por Madrid e non 
podía ir polas tendas ou camiñar e sentíame 
estraña. Pero si que despois cando saes diso e 
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estás noutra dimensión, decátaste de que real-
mente si que eras unha referente que marca-
bas moito, polo apelido pouco común (Bobo), 
galega, dunha cidade pequena, nuns xogos 
olímpicos en Los Ángeles. Foi a primeira vez 
que os medios de comunicación comezaron a 
darlle valor ao deporte das mulleres e que non 
o vían so como unha danza, como un adorno, 
senón como unha modalidade deportiva que 
esixe adestramento, competición e iso fixo que 
tivese moita repercusión mediática e social. 
A ximnasia rítmica é agora un deporte mul-
titudinario, que practican millóns de nenas e 
nenos, porque hoxe é un dos deportes máis 
igualitarios, sobre todo en España, que tamén 
permite a competición masculina e trátase dun 
deporte de paixón.

Fixeches historia sendo a primeira galega 
que entrou nos Xogos Olímpicos de Los 
Ángeles en 1984. Que gardas daquela ex-
periencia?
Daqueles Xogos gárdoo todo: a sensación no 
voo, de baixar a almorzar con Carl Lewis, da 
Universidade de UCLA, da calor que ía, rir 
con Romay antes do desfile inaugural xogando 
coas chaquetas porque a súa a min quedábame 
enorme; a propia competición en si... Lembro 
moitas cousas, absolutamente todo a pesar de 
que pasaron moitos anos, pero esa experiencia 
foi incrible.

Estes pasados Xogos Olímpicos de Tokyo, 
que xa se di deles que foron os mais fe-
ministas da historia, estiveron marcados 
polo debate sobre a sororidade, o anti-
rracismo e a saúde mental. Que opinas 
ao respecto?
Penso que temos moita sorte de que tras estes 
xogos se poida falar de todo isto, porque é si-
nal de saúde, xa que o deporte é o reflexo do 
que pasa na sociedade e falamos de persoas 
nunha sociedade moderna, actual e os proble-
mas e as necesidades son outras. As relacións 
entre as persoas e a propia familia enténdense 
agora doutra forma, e o resultado deportivo 
abórdase dende a saúde mental. Por iso pen-

so que Simone Biles aquel día gañou, foi un 
exemplo. Falamos dunha muller que sufriu 
abusos sexuais por estar no máximo nivel e 
grazas a ela e outras mulleres que denunciaron 
e tiveron a fortaleza de facerlle fronte a iso, 
denuncialo e compartilo, son as verdadeiras 
heroínas, non unicamente polo deporte, senón 
que son tamén referentes que necesitamos 
para a sociedade. Por iso aplaudo estes xogos, 
que aínda que foron os mais estraños, dende o 
punto de vista da humanidade foron os máis 
importantes da historia.

MARTA UNIVERSITARIA E MESTRA 

Impartes dende hai moitos anos a mate-
ria de Expresión Corporal e Danza no 
grao en Ciencias da Actividade Física e 
do Deporte na UDC; que é o que máis che 
gusta do teu labor docente e que priorizas 
nas túas clases?
No noso grao estúdase o corpo, as persoas en 
movemento, dende moitos enfoques: a parte 
humana, a médica, a científica, a tecnolóxica, a 
biomecánica, o rendemento, educativa. Entón, 
traballamos con cinco principios, os 5C vincu-
lados ao corpo: corpo físico, corpo emocional, 
co intelecto-razoamento, a comunicación e a 
creatividade. É unha materia moi metodolóxi-
ca e constrúese cada ano con cada grupo de 
estudantes, xa que responde ás necesidades de 
cada modelo xeracional, porque todo foi va-
riando e adáptase aos tempos.

Como mestra que tratas diariamente 
con alumnado e como docente da UDC, 
que incidencia pensas que teñen as vio-
lencias machistas e, en particular, a vio-
lencia sexual, na universidade? Poderías 
poñer algún exemplo que viras no alum-
nado ou mesmo que viviras ti mesma 
como docente?
Nos meus inicios como docente si que vivín 
nas clases comportamentos machistas dalgún 
estudante home cara a rapazas mulleres, que 
ridiculizaban, por exemplo, cando facían algún 
exercicio e se lles movían os peitos. Eles dicían 
Tolón, tolón!, sempre as consideraban como 
de segundo nivel. Lembro que tiven discre-
pancias con algúns deles e despois ao final de 
curso baleiráronme un extintor no meu des-
pacho e tiven que saír pola fiestra. Pero isto 
foi hai moito tempo e as cousas mudaron na 
actualidade.

Ao longo destes anos si que vexo que hou-
bo unha evolución importante nese sentido e 
na nosa materia, que está tan ligada ao corpo, 
aprecio que aínda que si que houbo violencia 
e agresividade agochada, agora a xente séntese 
máis libre e cómoda na universidade. Hai máis 
visibilización da diversidade nas expresións e 
nas relacións, parellas homosexuais, alumnado 
trans... e aínda que segue existindo a violen-
cia machista (algunhas alumnas coméntan-
che cousas a nivel persoal dentro do plan de 

acción titorial), penso que, en xeral, todo o 
mundo é máis sensible e que a comunidade 
universitaria está máis preparada para enten-
delo e denuncialo. 

Tamén formas parte do Grupo de Inves-
tigación: Educación, Saúde e Actividade 
Física: Estudos de Xénero (ESAFEX) da 
UDC. Cales son as principias liñas de in-
vestigación e por que pensas que é impor-
tante a existencia deste grupo? 
Penso que investir tempo en investigar que 
acontece coa muller no deporte e nas diferen-
tes formas de facer deporte é investir tempo 
en min mesma, nas miñas fillas e na socieda-
de. Buscamos coñecer e recoñecer o que su-
cede no deporte, xa que hai moitas mulleres 
que tiveron e teñen que loitar por conseguir 
os seus dereitos e aínda que hai un camiño 
cara á igualdade, continúan a existir teitos de 
cristal e aínda que se avanza, ás veces devól-
venche patadas como o que está ocorrendo en 
Afganistán agora mesmo. Eu son feminista, 
defendo as mulleres, pero defendo as persoas, 
independentemente da raza, do nivel cultural... 
e se o mundo non é das persoas, o mundo non 
é igualitario.

Fuches mestra de ximnasia rítmica en 
Oleiros e penso que tamén estás vinculada 
ao baile na túa vila. Atopas algunhas des-
igualdades por cuestión de xénero entre o 
teu alumnado?
Tiven unha escola de ximnasia rítmica aquí 
durante moito tempo e despois sigo vinculada, 
alén de dar clases, coa Federación Internacio-
nal de Ximnasia e cubro a faceta de adestra-
dora de ximnastas de alto nivel e tamén son 
xuíza de competicións nacionais e internacio-
nais. Asemade, traballo nun proxecto que se 
chama “Academias da Federación”, que é de 
formación de adestradores/as a nivel mundial 
en diferentes países. O tema da danza fágoo 
para a miña formación, xa que antes tiña máis 
tempo e bailaba co grupo de danza de maio-
res de Oleiros, porque eu resido alí e levamos 
varios anos nos que sacabamos un momentiño 
para expresar e estarmos xuntos/as. 

Respecto ás desigualdades de xénero, atópoas 
máis evidentes nas adestradoras dos países 
de América Central e Suramérica. Lémbrome 
dunha pregunta que me fixo o conserxe dun 
hotel en que estaba hospedada en Guatemala 
durante unha academia: A usted le deja su ma-
rido viajar sola? E puntuando en competicións 
masculinas si teño apreciado os prexuízos de 
certas xuízas á hora de puntuar os rapaces.

Canto ao alumnado na facultade ao aproxi-
marse á materia Expresión Corporal e Danza, 
teñen un claro prexuízo e estereotipo da ma-
teria como algo reservado ao xénero feminino. 
Desmontar estes mitos e nesgos de xénero é 
un claro obxectivo na materia.
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O RUGBY COMO FERRAMENTA 
DE APODERAMENTO

O Club de Rugby Arquitectura Técnica da 
Coruña (CRAT) fundouse en outubro de 
1976 por un grupo de alumnos de Arqui-
tectura Técnica. Despois de moito esforzo 
chegaron os logros a nivel galego e estatal, 
pero non foi até 1991 cando se crea a sec-
ción feminina. A partir deste ano, e con 
múltiples dificultades, as xogadoras conse-
guen liderar numerosos campionatos. De 
feito, nos últimos anos foron gañadoras da 
Liga División de Honra Feminina (2015 
e 2019) ou da Series Nacionais Rugby 7 
(Oliva, 2019) e moitas das xogadoras fo-
ron chamadas a formar parte da selección 
española nalgunha das categorías.  

Jéssica Martín: J.M. (ala) María Vega: 
M.V. (segunda liña) Helen Roca: H.R. 
(adestradora do CRAT) Belén Botía: B.B. 
(delegada do CRAT) Paula Medín: P.M. 
(“Alevín”, capitá do CRAT)

“PERTENCER A UN GRUPO E LOITAR POLOS MESMOS OBXECTIVOS 
XERA UNHA FORZA GRUPAL QUE FAI QUE TE APODERES COMO MULLER”

Podedes contarnos un pouco sobre 
a historia da sección feminina do 
CRAT? Cales foron os principais lo-
gros conseguidos dende o ano da súa 
creación, en 1991?
H.R. e B.B. Até 1996 o CRAT feminino estivo 
xogando ligas rexionais e a partir deste ano 
o club decidiu non seguir coa categoría femi-
nina. As mozas que quixeron continuar xo-
gando falaron coa Universidade e crearon un 
equipo universitario feminino. Nestes anos 
tiveron que exercer das súas propias mána-
gers, delegadas, procurar adestrador, buscar 
máis xogadoras, organizar as viaxes... Até que 
no ano 2000 conseguiron o título de cam-
pioas da Liga Galega e Helen Roca (actual 
adestradora) foi convocada pola selección 
española. Daquela empezouse a dar a coñecer 
este deporte, o que fixo que aumentase o nu-
mero de xogadoras e tamén a oportunidade 
de ir á selección. Así, foi no ano 2010 cando 
se volve formar equipo feminino do CRAT.

Como describides o nacemento da sec-
ción feminina e os primeiros anos de 
competición? 
P.M.: A competición ao principio era tan 
escasa que nin sequera xogabamos ao que 
as normas establecían de 15 contra 15, 
senón que xogabamos ligas de 12 contra 
12. Apenas había cartos e había que buscar 
patrocinadores, vender camisetas...

J.M.: É curioso como isto que comenta 
“Alevín” volve pasar na liga rexional de ru-
gby pola falta de mozas ou o custoso que 
resulta poder facerse a ficha ou os despra-
zamentos.

Dende o feminismo e o deporte femini-
no fálase moito do apoderamento. Que 
é o apoderamento para vós? Pensades 
que é importante que as deportistas 
pensen e reflexionen acerca del? E, 
sobre todo, pensades que é importan-
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te que as deportistas actúen con base 
neste concepto? Por que?
J.M.: Para min apoderarse é coller as ren-
das da igualdade e loitar polos dereitos que 
tes como persoa.  

Si, creo que é moi importante que o depor-
te sexa unha ferramenta de apoderamen-
to. O rugby é un deporte minoritario que 
require moito esforzo físico e emocional. 
Moita xente pensa que é un deporte de 
homes ou de mulleres grandes. O rugby 
é un deporte que ten espazo sexas como 
sexas. Probablemente teñas unha posición 
de xogo que se axusta ás características e 
habilidades que teñas. Ao ser un deporte 
de tanto esforzo e no que a lesión está no 
día a día, faite forte. Ao mesmo tempo per-
tencer a un grupo e loitar polos mesmos 
obxectivos xera unha forza grupal que fai 
que te apoderes como muller. Tanto no 
campo como fóra somos unha gran familia 
e axudámonos unhas ás outras cando xa 
non podemos máis. 

M.V.: Para min o apoderamento é lograr 
a igualdade en todos os aspectos da vida 
para todos e todas.

Coido que mentres vas aprendendo a xogar 
ao rugby vas crecendo como persoa e iso é 
parte do apoderamento. É un deporte sa-
crificado no que te tes que apoiar nas túas 
compañeiras e crear un núcleo forte tan-
to para os momentos de gozar da vitoria 
como nos que hai lesións ou simplemente 
que non teñas un día bo ou problemas na 
casa. Para min iso é o apoderamento.

Se tivésedes que destacar ou falar dal-
gunha anécdota ou episodio da vosa 
carreira deportiva que foi apoderante 
cal sería? Por que?
J.M.: Cando fixen unha falsa portada por-
que gañaramos un campionato coa selec-
ción galega e non saíu no xornal. Com-
partiuse miles de veces e fíxose viral. 
Chamáronme da radio, da TV e logo, por 
fin, fixéronnos unha reportaxe. Ese mesmo 
ano fixen unha foto nun torneo onde os 
premios para o segundo posto eran o do-
bre de diñeiro para os homes. Non podo 
calar cando pasan estas cousas ou, de re-
pente, os agasallos dos torneos, campio-
natos ou o que sexa non son igualitarios 
ou teñen connotacións sexistas. Na miña 
cabeza non existe dicir isto é para mulleres 
ou homes, ou isto non podo facelo por-
que son unha muller. Desafortunadamente 
aínda queda moita mentalidade que non 
pensa así, pero hai que apoderar as nenas 
e os nenos mais novos e traballar dende 
o respecto e a igualdade. Esquecernos de 
frases como “compórtate como unha seño-
rita” ou “non chores coma unha nena” ou 

“iso é so para homes”. A linguaxe é parte 
do cambio e os actos máis. 

M.V.: Anécdota como tal non recordo, 
pero creo que cada día cando alguén se 
estraña ou pregunta a que xogo ou se iso 
non é moi bruto... Neses momentos é can-
do hai que explicar e facer sentir que todo 
o mundo pode xogar, que o físico de cada 
unha non importa e que toda a que queira 
ten un oco. E deixar ben claro que non é 
un deporte de homes, cada vez hai mais fi-
chas femininas a nivel nacional, sobre todo 
nenas que empezan ben pequerrechas.

Cal foi o momento máis feliz da vosa 
carreira até o momento? Ese momento 
en que vos sentistes orgullosas de vós 
mesmas e do voso equipo? Por que?
J.M.: Encántame as viaxes previas ao par-
tido, fanme moi felices compartir tempo 
falando, os nervios, os medos, as cousas 
que non temos tempo de contar nos ades-
tramentos. Gústame ver cando os esforzos 

que facemos nos adestramentos dan froito 
no campo e logo volvemos moi contentas 
no bus. Tamén cando nos terceiros tempos 
(comida que se fai despois dos partidos 
co equipo contrario) bailamos e pasámolo 
ben coas rivais. 

M.V.: Como momento máis especial foi 
subir de categoría co meu equipo anterior 
e ascender á División de Honra despois 
de tres anos perdendo a final. Todo o sa-
crificio e as ganas que lle puxemos para 
logralo... Foi incrible. Pero tamén dos mo-
mentos que remarco son as noites nos ho-
teis. Facemos sorteo de cuartos e tócache 
con compañeiras con que igual non adoitas 
coincidir nos adestramentos e descobres 
outra faceta e sempre hai risas aseguradas. 
Animo a todas as mozas que entran novas 
na universidade a que proben o rugby por-
que somos como unha gran familia e estou 
segura de que polo menos o pasarán ben.
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Laura Santos Iglesias (Vegadeo, 2000), 
nada na Coruña, pero criada dende os tres 
anos nunha aldea asturiana. Alí pasou gran 
parte da súa infancia e a súa adolescencia, 
e foi onde comezou a súa traxectoria de-
portiva no bádminton. Radicada de novo en 
Galicia a causa do seus estudos universita-
rios continúa compaxinando a súa carreira 
deportiva cos seus obxectivos académicos e 
persoais.

Para quen non te coñeza aínda, quen é 
Laura Santos Iglesias?
Son unha nena metade galega metade astu-
riana recentemente graduada en Ciencias da 
Actividade Física e do Deporte pola UDC. 
Son unha apaixonada do deporte en xeral e, 
sobre todo, do bádminton, que é o deporte 
en que compito. Á parte de isto, encántame 
a historia, a literatura, viaxar e os idiomas.

Practicas un deporte, o bádminton, 
que a pesar de ser coñecido e practi-
cado dende as escolas, non é polo que 
habitualmente se decante a xente para 
continualo ou competir? Por que o es-
colliches ti?
A influencia do meu profesor de Educación 
Física de primaria, Daniel Cosío, foi a chave 
da miña paixón polo deporte. El tiña o bád-

minton incluído na súa programación e, ade-
mais diso, era un dos adestradores do club 
da aldea, co cal cando vía algunha alumna 
que destacaba na clase animábaa a apuntarse 
á actividade extraescolar e así fixo comigo. 

Como se chega a ser unha deportista de 
alto nivel? 
Podería dicir a resposta fácil e rápida que 
é “adestrar, adestrar e adestrar”, pero é que 
tamén hai outras moitas cousas. Hai que ter 
paixón, ganas, compromiso, perseveranza e 
moita motivación, pero o que máis se pre-
cisa e moito, moito apoio por parte do teu 
propio contorno, xa sexa familiar, institu-
cional, federativo... a nivel económico, emo-
cional e mental. Aínda así eu nunca me con-
siderei unha deportista de elite puramente 
como tal, xa que nunca contei cos medios 
e cos instrumentos precisos para selo, a pe-
sar dos meus bos resultados. O meu deporte 
en España é basicamente amateur, polo que 
case ninguén pode vivir e gañar a vida como 
xogadora. Isto fixo que conforme ía crecen-
do as miñas prioridades fosen cambiando e 
o bádminton, aínda que segue sendo impor-
tante, xa non é o único na miña cabeza.

E como vives ti ser estudante univer-
sitaria e ao mesmo tempo DANUDC? 

Atópaste con algunha dificultade?
Compaxinar os estudos co deporte de alto 
rendemento ou alto nivel sempre e un tema 
de controversia. É certo que é difícil facelo 
conforme pasan os cursos, xa que a esixen-
cia aumenta e máis cando falamos da uni-
versidade, pero persoalmente nunca o vin 
incompatible. Algunha dificultade sempre 
me atopei, sobre todo nos primeiros anos 
de carreira, cando aínda competía a nivel 
internacional e tiña que ausentarme unha 
ou dúas semanas das clases. 

Na temporada 2017-2018 recibiches 
o premio á mellor xogadora de liga 
de Primeira Nacional, que supuxo iso 
para ti?
Foi un premio moi especial, xa que, a pesar 
de ser un premio individual, o conseguín 
nunha competición por equipos en que 
puiden achegar os máximos puntos ao meu 
equipo. Tamén foi grazas aos meus compa-
ñeiros e compañeiras de dobres dese ano 
que me axudaron moitísimo e ficaron ás 
portas de recibir o premio que finalmente 
levei eu. A verdade é que ese foi un ano moi 
bo deportivamente falando, tanto en indivi-
dual como en dobres feminino e en mixtos. 
Non perdín ningún partido durante a liga e 
iso foi unha demostración de que debía dar 

MULLER TOP EN BÁDMINTON
"COMPAXINAR OS ESTUDOS CO DEPORTE DE ALTO NIVEL SEMPRE E UN TEMA DE CONTROVERSIA"



un paso máis e comezar a xogar en División de Honra, a 
máxima categoría do panorama nacional, na que afortuna-
damente me encontro actualmente.

Tamén contas con moi bos resultados deportivos nos 
últimos anos: bronce en internacional absoluto en Es-
lovenia 2018. 4 ouros, 8 pratas e 6 bronces en cam-
pionatos de España en todas as categorías e modalida-
des dende 2011 ata 2021. Cales son os teus próximos 
obxectivos deportivos?
Nesta tempada o meu obxectivo deportivo a nivel individual 
e lograr unha medalla no Campionato de España absolu-
to de 2022, e poder continuar coa miña serie de 11 anos 
consecutivos sen baixar do podio nos nacionais. Por outra 
banda, o meu obxectivo a nivel de equipo é conseguir o 
maior número de vitorias posibles para o meu club, o IES 
La Orden de Huelva, na liga de División de Honra. Tamén 
quero mencionar que anos atrás tiven moi presente o obxec-
tivo de debutar coa selección española absoluta nalgunha 
competición internacional. Isto facíame especial ilusión e, 
aínda que a día de hoxe é coma unha espiña cravada, non 
quero descartar a idea por completo. Sei que isto último 
é moi ambicioso e difícil, xa que para acadalo non só im-
portan os resultados deportivos. Desgraciadamente, e aínda 
que non se fale moito disto, hai outros factores que inflúen 
nestas decisións. A verdade é que xogadoras coma min, que 
non temos detrás un bo apoio federativo, nin dispomos de 
ferramentas nin estruturas potentes de apoio, saímos prexu-
dicadas e vémonos moi limitadas para acceder a este tipo de 
convocatorias.

Contas con algunha referente no teu deporte?
Diríache Carolina Marín, a mellor xogadora de bádminton 
española da historia, pero non sería sincera, xa que as mulle-
res deportistas que tiven como referentes sempre estiveron 
nunha contorna próxima a min. Podería darche nomes de 
xogadoras que admiraba e que me axudaron nos meus pri-
meiros pasos como Paula, Lucía, Irene ou Ángela do club de 
Vegadeo; así como moitas outras xogadoras de diferentes 
clubs nacionais en que me fixaba non só polo seu xogo, 

senón tamén pola súa actitude e o que me transmitían dende as pistas. Teño 
moita admiración tamén polas veteranas que vexo xogar no meu centro de 
adestramento habitual, o Club do Mar de San Amaro. Parécenme o mellor 
exemplo para seguir, xa que de maior me gustaría ser coma elas e seguir 
desfrutando tanto deste deporte. No plano máis actual e próximo, teño coma 
referentes top dúas xogadoras internacionais, as miñas compañeiras de club 
Haidee Ojeda e a olímpica Telma Santos.
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NAS AUGAS

UNHA VIDA DEPORTISTA E ACADÉMICA 
ENTRE AUGAS MARIÑAS
“PASAMOS HORAS MIRANDO UNHA LIÑA, POLO QUE NOS FAI FALTA HUMOR"

Nerea Alvite Bergara (Oion, Áraba 2000) é nadadora. Hai un par de meses 
rematou o grao en Bioloxía na UDC. Antes de vir a Galicia, estivo sete 
anos competindo no Club Natación Logroño, e foi a varios campionatos 
nacionais coa selección rioxana. Ao vir á Coruña, entrou non Club do Mar 
de San Amaro, onde coñeceu persoas marabillosas.

A súa rutina diaria decorre entre adestramentos de 6 días á semana, 2 
horas na auga e 1 de traballo en seco ou para saír a correr. O que máis 
lle gusta do seu deporte é nadar en augas abertas. Nestes últimos anos, 
foi aos campionatos de España desta modalidade e non verán intenta ir a 
todas as travesías que podo. 

Á parte de todo isto, gústalle moito divulgar curiosidades de bioloxía e a 
comezos de ano empezou a divulgar nas redes sociais (o seu Instagram é 
@tardigrada._).

Como e cando comezaches neste deporte?
Cun ano comecei indo a cursos de natación e con 10-11 anos principiei 
a competir non Club Natación Logroño.

Ti móveste entre moitas augas, en cales nadas agora?
Desde hai catro anos estou non Club do Mar, competimos sobre todo a 

nivel Galicia, pero tamén fun a competicións nacionais 
en Sevilla, Banyoles, no CAR de San Cugat... E no verán 
estiven en moitas praias da costa galega, asturiana, cantá-
brica e vasca.

Como vives ser unha deportista de alto nivel da Uni-
versidade da Coruña? Cal é a túa rutina diaria?
A verdade é que me pillou un pouco tarde, porque cando 
se creou está categoría DANUDC, eu xa estaba a termi-
nar o TFG. Porén, coido que é unha boa oportunidade 
para que os e as deportistas teñamos máis facilidade para 
compaxinar os estudos co deporte porque ao final non é 
nada fácil.

A miña rutina era a seguinte: polas mañás adoitaba ter 
clases teóricas en grupos reducidos (este ano por mor da 
covid algunhas eran telemáticas) e polas tardes adestra-
ba 2-3 horas dependendo do día. Con todo, había moitas 
xornadas que tiña prácticas que me ocupaban toda a tarde 
e non podía ir adestrar. Eses dias buscaba algún intre para 
ir correr ou para facer exercicio na casa. E polas noites 
estudaba. As fins de semana que non competía, mergullaba 
e tentaba despexar e pasalo ben coas miñas amigxs e a 
miña parella.

Tes algunhas referentes no deporte que practicas? 
Que admiras dela(s)?
Duane da Rocha e Carmen Balbuena foron os meus refe-
rentes porque transmiten bo rollo e parecen moi graciosas. 
E, ao final, nun deporte en que nos pasamos horas miran-
do unha liña no chan fai falta un pouco de humor.

Se tiveses que darlle un consello a un rapaz ou ra-
paza que está a comezar no mundo da natación, que 
lle dirías?
Que naden porque de verdade lles gusta, que o gocen moi-
to. Que con constancia se poden sacar os estudos e ades-
trar, e que aproveiten o tempo para descansar, estar coas 
amizades e a familia e pasalo ben. Porque a saúde mental 
é superimportante.

De que te sentes máis orgullosa e cales consideras 
que son os teus puntos fortes?
Creo que a miña capacidade de organización e a constan-
cia son as calidades que fixeron que consiga compaxinar 
os estudos e a natación.

Cales son os teus obxectivos a medio e longo prazo?
Como xa dixen antes, nun futuro gustaríame traballar e 
investigar como bióloga mariña, pero tamén me gustaría 
seguir nadando e competindo (sobre todo en augas aber-
tas). Hai menos dun mes déronme a boa nova de que fun 
admitida no Máster de Bioloxía Mariña da UDC, así que 
estou moi contenta.
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TRIUNFOS, RETOS, SOÑOS E DESEXOS

DESEXOS COMPARTIDOS, 
PARA TODAS!

NEREA ALVITE
Que todas loiten polos nosos dereitos, que 
somos moitas e moi fortes e que ninguén 
nos vai calar. Que estamos para axudarnos 
entre nós e que teñen apoio sempre, non 
estamos soas.

LAURA SANTOS
Gustaríame animar a todas as mulleres, de-
portistas ou non, a practicaren actividade 
física e manterse activas polo seu ben físico 
e mental, sobre todo a aquelas que cren que 
polo simple feito de seren mulleres non van 
ser capaces ou senten que o deporte non é 
o seu sitio. Compañeiras, o deporte é para 
todas, o deporte tamén é noso!

SOÑOS!
NEREA ALVITE
Tamén quería mandar unha mensaxe aos 
homes: que apoien o movemento feminista 
porque o que pedimos é igualdade. E hai 
moitos que non entenden este concepto, 
pero creo que xa é hora de que moita xente 
comece a cambiar o chip. 

Que a xente deixe de sexualizar a figura das 
deportistas e das mulleres en xeral. 

LAURA SANTOS
Gustaríame igualdade de oportunidades 
para todas e cada unha delas, maior vi-
sibilidade nos medios, máis axudas de 
conciliación coa maternidade, equidade 
salarial... 

RETOS E TRIUNFOS!
LAURA SANTOS
A algunhas persoas soaralles a broma, 
pero un dos maiores retos que superei foi 
aprender a xogar con saia, aínda que a día 
de hoxe me sinto incómoda ao poñela. Ob-
viamente isto ten que ver con ser muller, 
xa que esta indumentaria era imposta para 
nós. Nalgunhas competicións pedín cam-
biar a pantalón e non houbo problema, 
pero noutras de carácter europeo ou mun-
dial vinme practicamente obrigada. De 
feito, hai uns anos, a Federación Mundial 
quixo facer obrigatoria este código de ves-
timenta, pero grazas ás queixas de moitas 
xogadoras asiáticas de renome a proposta 
non saíu adiante. 

ISABEL RODRÍGUEZ
O maior reto para un árbitro é gañar o res-
pecto dos xogadores e adestradores. Con 
traballo e decisión pódese conseguir, pero 
tamén inflúe moito a forma de ser que teñas 
e a linguaxe tanto verbal como non verbal 
que utilices cando estás con esas persoas. 

MARTA BOBO
O meu reto foi ir aos xogos olímpicos des-
pois de saír nos medios que eu tiña anore-
xia e reclamo o dereito ao esquecemento. 
Daquela, os intereses das federacións eran 
moi fortes por ser a primeira vez que había 
ximnasia rítmica nos xogos olímpicos e da 
noite para a mañá atopeime con que non 
ía. Meus pais viñeron a Madrid a ver que 
pasaba, dixéronlles que padecía anorexia e 
o que tiña era un nivel de forma física e 
cansazo motivados pola dura preparación 
dende xaneiro dese ano. O reto foi poder 
acudir aos xogos independentemente do que 
dixeran e foi unha verdadeira loita. Tiven 
a familia ao meu lado, á xente do Comité 
Olímpico Español (COE) tamén, pero a Fe-
deración tiña outros intereses e decidía que 
eu non ía e, de feito, a miña titora nos xo-
gos foi a médica do COE. A Federación non 
me levou. E outro reto foi facer a cinta co 
aire acondicionado, pero logreino e, malia 
quedar novena, non cambiaría nada da miña 
vida porque medrei moitísimo e véxoa como 
un conxunto de retos, ofertas que hai que 
probar. Sabemos que a casa está sempre, en-
tón a miña vida foi moito esforzo, pero foise 
construíndo a base de retos que eu aceptei.

MACHISMO NO CAMPUS? 
E NO DEPORTE?
NEREA ALVITE
Dentro da UDC hai moita xente que si está 
concienciada coa loita feminista, pero aínda 
queda unha chea de persoas con ideoloxía 
machista. E nesta chea de xente atopamos 
desde profesores (homes) con discursos e 
comentarios de superioridade e misóxinos 
cara ás mulleres, até a propia comunidade 
estudantil (principalmente alumnos).

LAURA SANTOS
Penso que o machismo é unha pandemia 
moi perigosa e arraigada en todos os ám-
bitos da nosa sociedade. Por suposto que 
na comunidade universitaria se reproduce a 

violencia machista e a discriminación por 
sexo. Na miña facultade aínda se ven máis 
claramente os estereotipos de xénero debido 
a que o deporte é un espello moi evidente 
da sociedade. Existe a falsa crenza de que 
hai deportes "masculinos" e "femininos" e 
hai moitos docentes que perpetúan esta idea 
tan prexudicial. Un exemplo real disto é que 
cando nunha clase práctica queren facer 
unha demostración en deportes, como pode 
ser o fútbol ou a loita, escollen voluntarios 
homes para realizaren o exercicio, mentres 
que en deportes como a ximnasia adoitan 
escoller mulleres. Tamén ao longo do grao 
moitas compañeiras máis eu escoitamos co-
mentarios do estilo: O fútbol feminino non 
é fútbol, “preciso mozos fortes que me axu-
den a mover este poste”, “non sexas nenaza” 
etc. É unha mágoa que a día de hoxe aínda 
esteamos queixándonos e denunciando es-
tas cousas, e aínda que eu tento quedarme 
co positivo e penso que nos últimos anos 
avanzamos bastante, sei que non é suficien-
te. Debemos seguir nesta liña e plantarlle 
cara ao machismo en todas as súas formas.

MARTA BOBO
Temos unha vicerreitoría de Igualdade e 
unhas políticas de igualdade importantes 
e hai un impulso por intentar identificar, 
recoñecer e xestionar os casos de violencia 
de xénero (VX) na universidade e incluso 
certos insultos ou comentarios cara ás mu-
lleres que antes non estaban recoñecidas, 
son consideradas como VX. Existir segue 
existindo porque a sociedade aínda non 
evolucionou, pero non podemos xeneralizar 
en toda a universidade; continúan a darse 
situacións machistas, pero penso que o máis 
importante é saber identificalas e detelas, a 
pesar do medo que poida producir denun-
ciar, presentarse en público ou as conse-
cuencias. Eu teño un caso persoal, non de 
VX nin violencia sexual, senón outro tipo 
de violencia e loitei, tamén coa xustiza, e 
aínda que non me deron a razón e sufrín 
moito –tamén sufriron outras persoas co-
migo–, conseguín polo menos visibilizalo. 
Penso que queda moito camiño, sobre todo 
a xustiza e a evolución, para respectar os 
dereitos das mulleres, xa que ás veces fallan 
outras ferramentas que pensamos que están 
e non é así. Pero temos que dar a cara, ir 
coa cabeza ben alta e que todas as persoas 
se decaten de que as violencias de calquera 
forma non se poden permitir e iso ten que 
ser un lema.
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VIOLENCIA SEXUAL

A LEI DO "SO SI É SI"

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE SITUACIÓNS DE ACOSO SEXUAL 

Que cambios aporta a lei do “so si é si”?
Modifica o Código penal: todas as condutas sen consentimento serán conside-
radas agresións sexuais, sen necesidade de que haxa violencia ou intimidación; e 
incluirá o acoso na rúa como delito leve.

Considera como agravantes a comisión de delitos en grupo, o uso de armas, o 
uso de violencia extrema, o emprego de substancias para anular a vontade da ví-
tima, ou que o agresor sexa a parella, ex-parella ou haxa relación de parentesco. 

Como establece o Convenio de Istambul, amplía o concepto de violencia so-
bre a muller alén do ámbito da parella ou da ex-parella.

As vítimas de violencia sexual equipáranse ás vítimas de violencia de xénero e 
poranse en marcha servizos de atención e reparación especializados.

As vítimas de violencia sexual equipáranse ás vítimas de violencia de xénero e 
poranse en marcha servizos de atención e reparación especializados.

De aplicación en todos os centros, servizos e instala-
ción da UDC, afectando: 

 • ao persoal docente e investigador; 
 • ao persoal de administración e servizos; 
 • o alumnado; 
 • e ao persoal afecto a contratas ou subcontratas e/

ou persoal posto á disposición da UDC por ETT, 
así como ás persoas autónomas relacionadas coa 
UDC por un contrato de prestación de obra ou 
servizo determinado.

QUEN APLICA O PROTOCOLO?
Á Oficina de Igualdade de Xénero (OIX) e a Comi-
sión Asesora creada aos efectos. 

COMO SE INICIA O PROCEDEMENTO? 
Calquera persoa que, no ámbito da UDC, estime ser 
vítima ou coñecedora dunha situación de acoso sexual, 
por razón de sexo, por orientación sexual e identidade 
ou expresión de xénero pode iniciar o procedemento 
recollido neste protocolo, sen prexuízo de que poida 
acudir, se así o considera oportuno, á vía xurisdicional 
para exercitar o seu dereito á tutela xudicial. 

CAL É O PROCEDEMENTO

DENUNCIA
Toda persoa da comunidade universitaria poderá presentar unha reclamación ou 
denuncia ante a dirección da OIX ou ben dirixila directamente á presidencia da 
Comisión Asesora.

APERTURA DO CASO E NOTIFICACIÓN Á REITORÍA
Unha vez recibida a reclamación ou denuncia, a dirección da OIX poñeraa en 
coñecemento da Comisión Asesora nun prazo máximo de cinco días, con copia 
dirixida ao reitor ou reitora da UDC.

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ASESORA
Convocatoria dos membros da Comisión co obxecto de iniciar o procedemento 
para solicitar as probas documentais e testificais que se consideraren oportunas

CONFIRMACIÓN DA SITUACIÓN DE ACOSO
De se constatar a existencia dunha situación de acoso sexual, por razón de sexo, por 
orientación sexual e identidade ou expresión de xénero, a Comisión designará un 
ou varios dos seus membros para estes intentaren un  procedemento de mediación.

FINALIZACIÓN DO PROCESO
A Comisión Asesora emitirá un informe motivado no prazo máximo de 15 días 
desde que se puxese no seu coñecemento a existencia dunha situación de acoso 
e, por tanto, de apertura dun expediente.

POR RAZÓN DE SEXO, POR ORIENTACIÓN SEXUAL  
E IDENTIDADE OU EXPRESIÓN DE XÉNERO NA UDC

*Durante o desenvolvemento do procedemento recollido neste protocolo garantirase a debida 
CONFIDENCIALIDADE E A PROTECCIÓN DA INTIMIDADE de todo o persoal implicado.
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OLLO AO DATO
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DESEXOS E RETOS |  OLLO AO DATO

NON

Non somos malas 
 por marcar límites: 

 non!

Promovendo 
a diversidade

Coñecendo qué  
nos da pracer: 

que é o que me gusta?

Mantendo unha 
 actitude crítica cara 
 o que vemos: porno

Visibilizando que somos 
persoas sexuadas  

desde o nacemento

Preto dun 30% da 
poboación universitaria 
oíu falar dalgún caso 

de acoso.

35% das persoas que 
integran a UDC 

sufriron algún tipo 
de acoso sexual ao 

longo da súa vida fóra 
de universidade.

A vítimas son, nun 90%, mulleres e os acosadores son, 
en igual proporción, homes.

As persoas non heterosexuais e as non binarias 
soen presentar unha maior proporción de acoso

Fomentando 
a empatía e 

a comunicación

Abrindo espazos 
de autocoñecemento 

dos corpos

Expresando  
libremente 
 o que sinto

Nomeando os xenitais: 
 pene e vulva

Respectando todas 
 as dimensións da persoa,  

non só somos 
 corpos sexuados!

Tendo en conta os actuais datos de violencia sexual, consi-
deramos que un dos mellores antídotos para rematar con ela 
pasa por unha boa educación sexual, integral e de calidade, 
baseada en datos empíricos e adaptada ás diferentes idades. 
Unha educación integral en sexualidade, vai máis aló das 
cuestións relativas ao sexo e promove a saúde e o benestar, 
o respecto dos dereitos humanos e a igualdade de xénero.

Resulta fundamental como ben indica a UNESCO, desenvol-
ver e poñer en práctica, “capacidades esenciais  para a vida 

como a empatía, a negociación, tomar decisións fundamenta-
das e desenvolver o pensamento crítico, incitando ás persoas 
a cuestionar as normas sociais e culturais que sustentan a 
desigualdade das estruturas de xénero e de poder, e que moi 
a miúdo conlevan á violencia.”

Por todo isto,  receitamos unhas dicas como “antídoto” con-
tra a violencia sexual, para que todas as persoas poidamos 
vivir en liberdade e ninguén maltrate o noso corpo e a nosa 
autoestima polo feito de ser muller…

MULLERES HOMES
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POLIDEPORTIVORECURSOS

A selección de Noruega, sancionada 
por usar mallas no canto de bikini. 

La Vanguardia

Pink ofrécese a pagar a multa do equipo 
noruegués de balonmán. 

Cadena Ser

An San gaña a súa terceira medalla 
de ouro, mentres os detractores critican 

o seu corte de pelo. 
DW

Vaga de solidariedade tras os ataques 
á medallista surcoreana An San 

por levar o pelo curto. 
La Vanguardia

Sexualización da muller no deporte. 
El Diario

As ximnastas alemás elixen 
un uniforme de corpo enteiro 

para acabar coa sexualización. 
La Vanguardia

Ona Carbonell: escoller entre a lactación 
do seu fillo ou as Olimpíadas. 

RTVE

Sororidade: atletas que esqueceron a 
rivalidade e se apoiaron entre elas. 

VIX

Djokovic criticou a Biles pola súa saúde 
mental. Hoxe exhibe furia e descontrol. 

Noroeste

Simone Biles, emocionada tras o apoio 
recibido: "Fai que me decate de que 

son máis que os meus logros". 
RTVE

LIBROS E GUÍAS

Bárbaras! Unha achega desenfadada 
á menstruación para adolescentes diversxs (e non só) 

María Reimóndez. Editorial Xerais, 2021.

Fodemos? De que (non) falamos 
cando falamos de sexo sexualidades.  
Bel Olid. Edicións Embora, 2021.

Guía para la sensibilización 
y formación en igualdad de género. 

CONECTAR SIN QUE NOS RAYE 
Isa Duque. Psicóloga, terapeuta familiar, 

sexóloga e tecnofeminista. 
Ayuntamiento de Andújar.

Guía sobre la ciberviolencia hacia las adolescentes en 
las redes sociales. #YONOCOMPARTOVIOLENCIA. 

Ianire Estébanez. Psicóloga feminista especialista 
en violencia na mocidade e prevención.

Instituto Andaluz de la Mujer. 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

http://minoviomecontrola.com

CIBERFEMINISMO

Sangre Fucsia 
#153 - Hackers, ciberfeminismo y revolución

Post Apocalipsis Nau  
#33 Ciberfeminismos con Remedios Zafra

Radio Decidim 
Hacia una internet feminista

Radio Malva - Enredadas Mujeres 
Ciberfeminismo

Traficantes de sueños. 
Hackfeminismo. Cómo montar una servidora 

feminista con una conexión casera

Cultura y ocio Radio UM.es 
Ciberfeminismo

Carne Cruda – Colección Hack the system 
Aborda o hacktivismo

CIBERVIOLENCIA

Monográfico de Píkara 
Violencia de género en línea

Currículo de seguridade dixital con enfoque 
holístico e perspectiva de xénero

TIC e xénero: como combate 
a violencia dixital de xénero

Colectivas hackfeministas 
do Estado español 

https://autodefensa.online/

Cinco claves para denunciar e resistir a 
publicación de pornografía non consentida 

https://acoso.online/es/

Lista de reprodución TRICS – Psicowoman

NO AIRE

Equipo de redacción: Raquel Veiga Teijeiro | 
Tania Merelas Iglesias | Beatriz López Rey | 
Belén Gavín Bermúdez | Noelia Darriba García
Deseño e maquetación: María Álvarez Hortas

STAFF

Ana Macías 
Cuenca 

@soycardo

Lídia Yebras 
e Ana Granados 

@zorrasybrujas

Isa Duque 
@lapsicowoman 

María Murnau 
@feministailustrada

@barbijaputaaa

Raquel 
Riba Rossy 

@lola.vendetta

Marta e Sara 
@devermut 

@machismocallejero

Raquel Córcoles 
@modernadepueblo

Roy Galán 
@roygalan

@questionfemenina

INFLUENCERS FEMINISTAS

LUCES E SOMBRAS           
DAS OLIMPIADAS DE TOKYO 2021

http://www.monfortedelemos.es/sites/default/files/pdf_audio/multimedia/noticias/GUIA_DE_PREVENCION_DA_VIOLENCIA_SEXUAL_SEXOconSENSO.pdf
https://www.google.com/search?channel=nrow5&client=firefox-b-d&q=conectar+sin+que+nos+raye
https://www.google.com/search?q=yonocompartoviolencia&client=firefox-b-d&channel=nrow5&sxsrf=AOaemvKspALA_00TrJigTcGLGsE8txcQ5Q%3A1640793224251&ei=iITMYcTaDrPLgwfmyoSoDw&ved=0ahUKEwjEvp-Kr4n1AhWz5eAKHWYlAfUQ4dUDCA0&uact=5&oq=yonocompartoviolencia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CwgAELADEAcQChAeOgcIABCwAxAKOgkIABCwAxAKEB46BAgjECc6BggjECcQEzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOggILhCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQiwM6EQguEIAEELEDEMcBEKMCEIsDOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6EAguELEDEIMBEMcBENEDEEM6BAgAEEM6BwguENQCEEM6BwguELEDEEM6BwgAELEDEEM6CggAEIAEEIcCEBQ6CgguELEDEIMBEEM6CgguEMcBENEDEEM6BAguEEM6BwgAEIAEEAo6BQguEIAEOgsILhCABBDHARCvAToLCAAQsQMQgwEQiwM6EwguELEDENQCEAoQiwMQqAMQnAM6EwguELEDENQCEAoQiwMQowMQqAM6DQgAELEDEIMBEAoQiwM6BAgAEAo6BAguEAo6CggAELEDEIMBEAo6BwguELEDEAo6CgguEMcBEK8BEAo6BAgAEA06BAguEA1KBAhBGAFKBAhGGABQvQlYnjJgszNoBHAAeACAAYkBiAG1EZIBBDQuMTeYAQCgAQHIAQO4AQLAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=yonocompartoviolencia&client=firefox-b-d&channel=nrow5&sxsrf=AOaemvKspALA_00TrJigTcGLGsE8txcQ5Q%3A1640793224251&ei=iITMYcTaDrPLgwfmyoSoDw&ved=0ahUKEwjEvp-Kr4n1AhWz5eAKHWYlAfUQ4dUDCA0&uact=5&oq=yonocompartoviolencia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CwgAELADEAcQChAeOgcIABCwAxAKOgkIABCwAxAKEB46BAgjECc6BggjECcQEzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOggILhCABBCxAzoLCC4QgAQQsQMQiwM6EQguEIAEELEDEMcBEKMCEIsDOggIABCABBCxAzoFCAAQgAQ6EAguELEDEIMBEMcBENEDEEM6BAgAEEM6BwguENQCEEM6BwguELEDEEM6BwgAELEDEEM6CggAEIAEEIcCEBQ6CgguELEDEIMBEEM6CgguEMcBENEDEEM6BAguEEM6BwgAEIAEEAo6BQguEIAEOgsILhCABBDHARCvAToLCAAQsQMQgwEQiwM6EwguELEDENQCEAoQiwMQqAMQnAM6EwguELEDENQCEAoQiwMQowMQqAM6DQgAELEDEIMBEAoQiwM6BAgAEAo6BAguEAo6CggAELEDEIMBEAo6BwguELEDEAo6CgguEMcBEK8BEAo6BAgAEA06BAguEA1KBAhBGAFKBAhGGABQvQlYnjJgszNoBHAAeACAAYkBiAG1EZIBBDQuMTeYAQCgAQHIAQO4AQLAAQE&sclient=gws-wiz
https://lab.pikaramagazine.com/violenciasdegeneroenlinea/
https://cyber-women.com/es/
https://cyber-women.com/es/
https://emtic.educarex.es/fndsite/foroexperiencias/3038-ticygenero3
https://emtic.educarex.es/fndsite/foroexperiencias/3038-ticygenero3
https://autodefensa.online/
https://acoso.online/es/
https://www.youtube.com/watch?v=jSlUp5RfQYo&list=PLapT7p-s-vz51dcs1EXEV_Qh_1lvKfvLi&index=19
https://www.instagram.com/soycardo/
https://www.instagram.com/zorrasybrujas/
https://www.instagram.com/lapsicowoman/
https://www.instagram.com/feministailustrada/
https://www.instagram.com/barbijaputaaa/
https://www.instagram.com/lola.vendetta/
https://www.instagram.com/devermut/
http://@machismocalleje
https://www.instagram.com/modernadepueblo/
https://www.instagram.com/roygalan/
https://www.instagram.com/questionfemenina/
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 CURTAMETRAXE  CARNE
2019 - España. Duración: 12 min. 
Dirección: Camila Kater. Producción: 
Chelo Loureiro e Lívia Pérez. 

Nominada nos Premios Goya 2021 á Me-
llor Curtametraxe de Animación, ademais 
doutros premios internacionais. Trátase 
dunha curtametraxe documental de ani-
mación que reflexiona sobre os cambios, 
sentimentos e sensacións que experimenta 
a muller nas diferentes etapas da vida. 

 LIBRO  A FROITA DO COÑECEMENTO. 
A VULVA CONTRA O PATRIARCADO 
(Catro Ventos Editora, 2021). Autora: Liv 
Strömquist.

Cunha documentación minuciosa e un 
humor mordaz, Strömquist enfoca con 
orixinalidade a historia dos xenitais das 
mulleres nesta obra gráfica instrutiva e 
tremendamente divertida. Mediante un 
colorido mosaico que vai desde a Grecia 
antiga até a actualidade, a autora desvela 
séculos de represión sexual e rompe con 
numerosos prexuízos.

 MÚSICA  PLAYLISTS

Rigoberta Bandini - Perra

Tanxugueiras- Figa

Menina Arroutada

 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  Volta ciclista a  
           España
17:30  Servir e protexer
18:30  O cazador
19:30  España directo
20:30  Aquí a Terra
21:00  Telediario 2
21:55  O tempo
22:10   La candidata 
            perfecta.  
            España, 2020
00:20  Viaxe ao centro
            da tele
02:00  Novas 24H
02:30  La Noche en 24h

  LA 2  
11:45  Como se fixo
            Planeta Azul II 
12:35  Cine: La ola verde 
           (Que sea ley) 
           Colombia. 2020
14:00  As recetas de Julie
14:55  Espazos incribles
15:45  Saber e gañar
16:30   Serie documental      
            “Carolina Marín: 
             puedo porque 
             pienso que puedo”
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: 
           La mujer de la 
           montaña
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  A revista: espazo 
           informativo diario
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: Elisa e Marcela 
           España, 2019 
00:25  Cos pés na terra

  TELEDEPORTE  
08:55  Imparables
09:00  JJPP: Atletismo
09:50  JJPP: Baloncesto en 
cadeira de rodas feminino
11:45  JJPP: Natación
12:45  JJPP: Judo
13:00  JJPP Remo
13:15  JJPP: Atletismo
14:45  Volta ciclista 
           a España
16:00  Racing for Spain
16:30  Moto Avenue
16:45  Tierra de Campeones
17:15  A toda vela
17:30  Volta ciclista 
           a España
18:00  Tokyo en Xogos
18:45  JJPP: Tenis en 
           cadeira de rodas
20:30  JJPP: Baloncesto en 
           cadeira de rodas    
           masculino
22:00  Volta ciclista 
           a España
23:25  JJPP Triatlón

Colegas

Mirade con que tía me liei onte!

Está boísima!

A

Colegas

Mirade con que tía me liei onte!

Está boísima!

A

Estás invadindo

a súa privacidade

Isto é un delito!

Pepe abandonou o grupo

  O MÁIS DESTACADO DA TEMPADA  

#Zorra: Misoginia en internet
2021- Bélxica  | Realización: Florence Hainaut e Myriam Leroy
Este documental sobre as ciberviolencias machistas investiga a 
proliferación do odio en liña e afonda nos aspectos sociolóxicos 
e xurídicos do ciberacoso na era pos-MeToo.

  ATOPA AS DIFERENZAS  

  UNE A PALABRA COA SÚA DEFINICIÓN  

PARIDADE

ANDROCENTRISMO

MANSPREADING

APODERAMENTO

FEMINAZI

MACHITROLL

CONSENTIMENTO

INTERSECCIONALIDADE

MANSPLAINNING

MISOSIXINA

1. visión do mundo que sitúa os varóns e as súas necesidades no centro, como 
padrón e norma para o conxunto da humanidade. 

2. acordo que se establece entre as persoas involucradas nunha relación –sentimen-
tal ou sexual– e polo cal realizar actos de pracer, sen presións e de forma consciente. 

3. proceso colectivo de toma conciencia das discriminacións de xénero que están 
vixentes na nosa sociedade e a través do cal as mulleres se organizan para mudar 
esta situación. 

4. termo pexorativo que desprestixia a loita feminista ao comparar as activistas 
deste movemento co réxime fascista establecido na Alemaña nazi. 

5.análise da realidade que permite comprender a interacción entre as distintas dis-
criminacións que poden afectar a unha persoa ou colectivo, con base nas distintas 
identidades existentes. 

6. aquelas persoas (habitualmente varóns) que fan comentarios públicos cun forte 
compoñente misóxino e cos que evidencian o seu rexeitamento pola igualdade entre 
mulleres e homes. 

7. expresión que se emprega para sinalar o hábito e gusto de moitos homes por 
explicarlles cousas ás mulleres. 

8. hábito masculino de sentar coas pernas abertas, ocupando máis espazo do que 
lle corresponde. 

9. odio ou aversión ás mulleres. 

10. participación equilibrada de mulleres e homes en posición de poder e toma de 
decisións a nivel político, económico e social. 

https://www.youtube.com/watch?v=IuUagFR-g1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Hcd6CicBCUI
 https://meninaarroutada.bandcamp.com/


CONVERSANDO 
CON HELLO SISTERS! 

XOVES 
25 NOVEMBRO 2021

Falamos con, sisters!, unha iniciativa vinculada 
á UDC para animar as mulleres novas a daren 
as súas propias charlas en eventos técnicos, re-
solver as súas dúbidas e apoialas.

Aida Vidal é enxeñeira informática especializa-
da en computación gráfica e videoxogos. Rali-
za os estudos de doutoramento investigando 
como aplicar novas tecnoloxías de realidade 
aumentada na mellora de procesos da Indus-
tria 4.0.

Icía Carro estuda Enxeñaría Informática. Tra-
balla como científica de datos e desenvolvedo-
ra backend nunha startup coruñesa.

Lucía Álvarez, realiza o seu TFG no grao en 
Enxeñaría Informática. Forma parte do grupo 
LIDIA como axudante de apoio á investiga-
ción. Interésalle a intelixencia artificial e as 
súas aplicacións á ciberseguridade.

Podédesnos contar un pouco máis sobre 
Hello, sisters?
Naceu un pouco por casualidade, en marzo 
de 2018 durante unhas xornadas Anita Borg 
na Facultade de Informática, en que se deba-
tía sobre a baixa participación das mulleres e 
persoas non binarias nos eventos técnicos lo-
cais e nacionais. Entón, coa axuda da mestra 
Laura Castro e algunhas ex-alumnas e alumnas 
universitarias, daquela conversa nace a idea de 
Hello, sisters! unha iniciativa para visibilizar o 
papel das mulleres no mundo da informática, 
nos eventos técnicos e darlles espazos e apoio.

Organizámonos de xeito moi horizontal, e 
aínda que a mestra Laura Castro é a encargada 
da burocracia e existen algunhas mentoras no 
grupo, todas somos e opinamos en igual medi-
da. Temos un grupo de Slack e reunímonos un 
venres ao mes, para queas alumnas poidamos 
facer presentacións sobre temas que nos inte-
resen ou que estamos a aprender; dese xeito 
conseguimos sentirnos máis cómodas, nun es-

pazo seguro e libre. No grupo de Slack somos 
unhas 38, pero asiduas ás xuntanzas somos 
entre 5 e 12

O voso sector é moi masculinizado, iso 
provoca algunha desigualdade ou situa-
ción de violencia?
No grao en Enxeñaría Informática o pasado 
curso a porcentaxe era de 90% alumnos e só 
un 10% mulleres.

Ademais, atópaste con algúns casos como me 
pasou a min unha vez, apunta Lucía, que es-
taba na facultade facendo unha práctica e un 
compañeiro dime Pero ti estás matriculada? 
Pensei que non, que serías a moza dalgún... É 
coma se, ás veces, algúns rapaces non asumi-
sen que unha muller pode estudar Informática 
ou segue a facérselles raro.

Eu tamén detecto, comenta Icía, que as rapa-
zas, polo xeral, preguntamos menos nas clases; 
penso que porque pode ser peor visto que des-
coñezamos ou dubidemos algo.

A min pasoume, comenta Aida, que nunha 
visita a Navantia para presentar unha nova 
aplicación que desenvolvín, eu explicáballes e 
os traballadores de alí contestábanlle ao meu 
compañeiro, que fora colaborador dunha soa 
parte, en lugar de me contestar a min. 

Como boas enxeñeiras saberedes moi-
to de  seguridade, como de seguras vos 
sentides dentro do ámbito universita-
rio? Coñeciades a existencia do Proto-
colo de violencia sexual?
Si, sentímonos seguras, pero no ámbito labo-
ral, quizais síntome mais segura na universi-
dade que na empresa privada de fóra, porque 
pode existir máis abuso de poder, problemas 
de conciliación... comenta Aida. Non coñecia-
mos a existencia dese protocolo de violencia 
sexual, pero como anécdota podemos dicir que 

tivemos un profesor que soltaba comentarios do 
estilo mi gatita, meus amores...

Que grao de percepción tendes sobre a vio-
lencia sexual dentro do contexto universi-
tario? Pensades que a xente está sensibili-
zada sobre este tema?
No grupo de amizades da uni si que hai sensi-
bilidade sobre o tema, pero ás veces nas propias 
clases vives micromachismos ou comentarios se-
xistas. Por exemplo, un día nunha clase falando de 
asertividade o exemplo era “Como convencer a tu 
novia de que saque la basura?”

Ou sentimos que moitas veces o discurso docente 
é “de home a home”; oes comentarios do estilo: Ás 
mulleres interésalles máis a cor do coche e a nós o 
motor...; alumnos que rin esas “grazas” etc.

Para finalizar, que estratexias credes que 
son necesarias para que deixemos de falar 
de violencia sexual ou violencias machistas 
en xeral?
Que existan pílulas ou tips de comunicación 
non-sexista para que identifiquen cando o están 
facendo mal, xa que ás veces dis algo e un com-
pañeiro di o mesmo que ti a modo de, quere dicir 
isto...ou isto é así...e di o mesmo ca nós.

Educar a infancia e a rapazada na igualdade de 
oportunidades para que se note a longo prazo. E 
tamén ferramentas para acompañar e denunciar 
violencias co fin de que as rapazas saiban a onde 
acudir, poñer queixas e coñecer axudas ou pasos 
que poden seguir ante posibles casos.

E dende a enxeñaría, que pensades que pode-
des achegar? Cales son as vosas referentes?
Algunhas das referentes, ademais de moitas pro-
fesoras e compañeiras de investigación, son: ctr-
laltfem_; Tiktok front end: @miriamgonp_; Nerea 
Luis (@sailormerqury).

Para máis información:

hellosisters.github.io

IG: @hellosistersfic | TW: @hello_sisters_ 
Telegram: @hellosisters

http://hellosisters.github.io
https://www.instagram.com/hellosistersfic/
https://twitter.com/hello_sisters_

