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                                                                                        Nº22. Marzal 2015 

  
   O 8 de Marzo celebrase o Día da Muller, ou Día da Muller Traballadora. Resulta 

moi triste que no ano 2015 ainda teñamos que ter un día para recordar que as 

mulleres teñen os mesmos dereitos que os homes. E sen embargo así  debe ser 

pois incluso na sociedade mais avanzada as mulleres son tratadas como persoas de 

segunda categoría, e mesmo cando os dereitos se presumen iguais, elas cobran 

menos que os homes, e seguen sendo identificadas como as que deben facerse 

cargo do fogar. E isto por non entrar en mais detalles, nin pensar na dureza con 

que son tratadas en certas culturas. 

   Por ese motivo, este mes decidimos dedicarlle este boletín ás  mulleres. A persoa 

que poñemos de relevancia é Concepción Arenal, nai do feminismo en España, e 

galega nada en Ferrol. Logo da axenda con todas as novidades para este mes, 

deixámosvos un artigo que explica a orixe do Dia da Muller, repasando no medio 

distintos feitos históricos onde as mulleres loitaron polos seus dereitos. 

Saúdos. 

 

 

- Persoeiro do mes : Concepción Arenal 

- Axenda Cultural. 

- Proxecto “As nosas hortiñas”. 

- Artigo:A celebración do Día da Muller. 
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: Concepción Arenal. 
   Naceu nunha modesta casa do barrio de Ferrol Vello. Era filla dun 

militar liberal orixinario de da montaña cántabra, Ángel del Arenal, e 

de Concepción Ponte Tenreiro, de ascendencia aristocrática galega. 

A súa infancia estivo marcada pola persecución, represión e desterro 

que sufriu o seu pai a causa das súas ideas liberais, e pola súa morte 

prematura a consecuencia delas. Estudou en Madrid, nun colexio para 

señoritas, cun tipo de educación para nenas de clases acomodadas 

que máis tarde ela mesma se encargaría de someter a severa crítica 

por tratarse da "arte de perder o tempo". Mais a maior parte da súa 

cultura e formación acadouna de xeito autodidacta, especialmente a través da lectura, á que 

se afeccionou polo contacto coa biblioteca que a súa familia paterna tiña en Armaño 

(Cantabria), lugar a onde se trasladou coa súa nai e as súas dúas irmás tras quedar orfa de pai, 

e a onde regresou para coidar da súa avoa Jesusa cando esta enfermou. Tiña vinte e un anos 

cando morreu a súa nai. 

É bastante probable que asistise á Universidade disfrazada de home, ás aulas da carreira 

de Dereito, xa que nese momento non se permitía legalmente o acceso das mulleres aos 

estudos superiores en España. Vestida tamén de home, Concepción participou en faladoiros 

políticos e literarios, loitando así contra o establecido na época para a condición feminina. 

En 1848 casou con Fernando García Carrasco; a parella compartiu inquedanzas e traballo 

intelectual e tivo unha filla, Concepción, que morreu antes de cumprir os dous anos, e dous 

fillos, Ramón e Fernando. Despois do derradeiro parto a saúde de Concepción Arenal quedou 

delicada para o resto da súa vida. Quedou viúva aos trinta e sete anos e o seu fillo Ramón 

tamén morreu prematuramente. 

Foi a primeira muller  nomeada "visitadora de prisións de mulleres" en 1863, posto que foi 

suprimido definitivamente dez anos despois. En 1868, foi nomeada Inspectora de Casas de 

Corrección de Mulleres e tres anos despois, en 1871, comezou a colaborar coa revista La Voz 

de la Caridad, de Madrid, na que escribiu durante catorce anos sobre as miserias do mundo 

que a rodeaba.Na Coruña trabou unha grande amizade con Juana de Vega, condesa de Espoz 

y Mina. Concepción Arenal asistía ao parladoiro que organizaba a condesa na súa casa da rúa 

Real e as dúas promoveron unha asociación para visitar as mulleres presas chamada das 

"Magdalenas". Concepción Arenal escribía cartas dirixidas ás reclusas nas que explicaba o 

contido do Código penal daquela vixente (o de 1850) e comentaba algúns artigos, 
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especialmente os que facían referencia a delitos cometidos por mulleres. Juana de Vega era a 

que se encargaba de lerlles esas cartas ás presas mentres Concepción Arenal se dedicaba a 

observar as actitudes destas durante a lectura. 

As dúas últimas décadas da súa vida pasounas co seu fillo Fernando, primeiro en Xixón e, tras 

un breve paso por Pontevedra, en Vigo. Foron anos de moi intensa actividade social e 

intelectual, malia o seu precario estado de saúde. Salvo pequenos períodos e por motivos de 

empeoramento da súa saúde, Concepción Arenal non deixou de escribir, estudar e revisar as 

súas propias obras e ideas, até o fin da súa vida. Boa proba diso constitúea a súa ampla 

bibliografía, que se agrupa, fundamentalmente, ao redor de tres grandes temas: as 

denominadas "cuestión social", "penitenciaria" e "feminina". A súa obra tivo repercusión 

internacional malia que Concepción Arenal non saíu nunca 

de España. Porén, enviou informes a congresos internacionais 

que foron obxecto de unánime aplauso por parte dos expertos 

alí presentes; colaborou en publicacións e libros editados 

en francés e inglés; ilustres personaxes do ámbito penal e 

penitenciario, como Roeder e E. C. Wines, eloxiaron a súa obra 

e persoa; libros seus, como El visitador del pobre e El visitador 
del preso foron traducidos a outras linguas. 

Un elemento esencial para comprender tanto a súa vida como a 

súa obra constitúeo a súa proximidade ao ideario liberal e 

krausista; malia a orixinalidade do seu pensamento, destacan 

esas influencias, que tamén tiveron un papel importante no 

plano afectivo a través do seu contacto con destacadas 

personalidades liberais da época, coas que compartiu a un tempo relacións de amizade e 

proxectos de carácter social e intelectual, como o seu amigo e cuñado Manuel de la Cuesta, 

Salustiano Olózaga, Juana de Vega, Fernando de Castro, Francisco Giner de los Ríos, 

Gumersindo de Azcárate, etc. 

Con Concepción Arenal naceu o feminismo en España, pois dende nova loitou por romper os 

canons establecidos para a muller, rebelándose contra a tradicional marxinación do sexo 

feminino, e reivindicando a igualdade en todas as esferas sociais para a muller. 

Morreu o 4 de febreiro de 1893 en Vigo, onde foi inhumada. No seu epitafio o lema que a 

acompañou durante toda a súa vida: á virtude, a unha vida, á ciencia. Non obstante, a súa 

frase máis celebre foi probablemente “odia o delito e compadece o delincuente”, que resume 

a súa visión dos delincuentes como o produto dunha sociedade reprimida e represora. 

Concepción Arenal no 

monumento nos Cantóns da 

Coruña. 
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:Marzal. 

- Venres 6, as 00:00 : Ataque Escampe. 

- Venres 13, as 00:00 : Segundo aniversario do grupo local Noite 
Fechada 

- Venres 20, as 00:00 : Sete Cuncas 

- Venres 27, as 00:00:    concerto ….sorpresa. 

 

- Domingo 1, as 19:00 : actuacion do Grupo Buxaina 

- Domingo 8, as 19:00 : recoñecemento as mulleres 

traballadoras de Ribadumia e representación do grupo 

teatral As Lerchas 

- Domingo 15, as 19:00 :tarde de tango a cargo de Marco 

Gonzalez. 

- Domingo 22, as 19:00 : actuación de M80 

-Domingo 29, as 19:00 : Agrupación Músico cultural de Ribadumia preséntanos 

Noite de Amor con Lela, colaboración de piano, voz e unha narradora. 

 

 

 

 

 

 

Cervexería  
Encontro 

Auditorio 
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   Logo do experimento do ano pasado, recuperamos 

estes días o proxecto de hortas urbanas, que pretende 

fomentar a creación de hortas urbanas aproveitando 

pequenos espazos, dende os peitoriles das ventás a 

pequenos espazos no xardín ou na eira, pero está 

especialmente pensado para balcóns e terrazas. 

  Este ano o punto de arranque vai ser un obradoiro 

formativo, pensado para nenos e maiores, a través do 

cal os asistentes poderán adquirir os coñecementos 

básicos para sacar adiante a súa propia hortiña. Do que vaia acontecendo iremos dándovos 

puntual información a través dos nosos espazos en internet. 
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 :  A celebración do día da muller. 

   O 25 de marzo de 1911 na cidade de Nova York. Ese día, houbo un incendio 

intencionalmente provocadas polo dono dunha fábrica de camisas, onde estaban 

a traballar nese momento un centenar de mulleres, case todas elas inmigrantes 

pobres, de orixe xudía e italiana. 

   Vivíronse momentos dramáticos. O edificio de dez 

plantas, non tiña medidas de seguridade e os donos 

bloquearan as portas para evitar roubos e de camiño, 

impedir que ningunha traballadora abandonase o seu 

posto de traballo sen o seu permiso. No incendio 

morreron unhas 146 mulleres, moitas delas decidiron 

saltar ao baleiro, presas do pánico sen poder encontrar a 

saída. Os xornais da época recolleron a noticia con 

grandes titulares e a sociedade neoyorkina quedaría 

impactada polo sucedido. 

   Este feito dramático axudou a concienciar aos políticos e cidadáns para esixir 

leis que mellorasen a seguridade no traballo, e ademais comezouse a reivindicar o 

importante labor das mulleres traballadoras. Por ese motivo dende moitos 

ambitos colocase este drama como á orixe da celebración do Día da Muller. 

Mais non é esta nin a orixe de tan marcada data nin a única mostra das mulleres 

da súa loita por ter os mesmos dereitos que os homes. Porque máis que un día de 

homenaxe, o Dia da Muller é un día de reflexión acerca do importante rol que 

desempeña a muller en cada ámbito da vida.  

   A primeira convocatoria do Día Internacional da Muller Traballadora ou Día 

Internacional da Muller tivo lugar en 1911 en Alemaña, Austria, Dinamarca e 

Suíza, estendéndose a súa conmemoración, dende entón, a numerosos países. O 

ano pasado a ONU celebrou o primeiro centenario deste día, creando unha 

entidade a favor da igual de xénero que é coñecida como ONU Mulleres. 



 

 

7 

 

   Non obstante, dende a antiga Grecia 

tense rexistro do primeiro antecedente 

histórico desta loita da muller por 

posuír os mesmos dereitos que o seu 

sexo oposto. Na obra Lisístrata, de 

Aristófanes, a protagonista realiza unha 

folga sexual contra os homes para 

poñer fin á guerra. 

   Outro feito produciuse durante a Revolución francesa, cando as mulleres 

parisienses marcharon cara a Versalles e pediron -baixo o lema liberdade, 

igualdade e fraternidade- o sufraxio feminino. Pero non so iso, as mulleres foron 

as responsables de que a revolución francesa triunfase, levantándose nas cidades , 

pero tamen non campo, non so contra o poder feudal, se non contra o poder dos 

homes, ó que estaban sometidas nunha 

sociedade onde non tiñan dereitos. 

   Será a mediados do século XIX cando os 

movementos reivindicativos da muller saíron á 

luz: loita polo sufraxio feminino, a 

reivindicación da igualdade e a denuncia da 

opresión social, familiar e laboral. Xurdiron 

entón os denominados movementos sufraxistas, inicialmente de orixe burguesa, 

con figuras como Flora Tristán; apareceron despois os primeiros grupos feministas 

no movemento obreiro. 

Recéntemente, en 1977, en pleno século XX, a Asemblea Xeral da Organización 

das Nacións Unidas (ONU) proclamou o 8 de marzo como Día Internacional polos 

Dereitos da Muller e a Paz Internacional. 

Por qué o 8 de marzo? 

Se ben as primeiras celebracións se inician o 19 de marzo de 1911, aínda que 

algúns sinalan outros anos, a Asemblea Xeral da ONU proclamou o 8 de marzo en  
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honor á feminista rusa Alexandra Kollonta, quen conseguiu 

que o 8 de marzo se considerase festa oficial na Unión 

Soviética despois da revolución de outubro de 1917. Mesmo, 

dende 1966 é un día non laborable en toda Rusia. 

En 1975 a ONU comezou a celebrar o 8 de marzo como o Día 

Internacional da Muller. En decembro de 1977, dous anos máis 

tarde, a Asemblea Xeral da ONU o proclamou nesa data. 


