A forza en nós
RetRatos biogRáficos de mulleRes de Rianxo

Esta escolma é un agasallo a todas
vós.
O proceso de creación deste
proxecto levoume a reparar... onde
aprendín eu o significado da forza?
De meniña, no calore da miña nai.
De nena, nas feridas dun corpiño
violentado. Mais de adulta, nunha
morea de aprendizaxes, de libros,
de amigas e en persoas ben fermosas que pasaron pola miña vida para
quedárense. Todas elas devolvéronme a idea de que a forza está en nós
mesmas. E ao sentila, convértese
nun ben común. En valentía.
Recibide este traballo con todo o
amor co que foi feito e pensado.
Eu, espallareino para dentro do noso
fogar, da man da miña muller, ás nosas crianzas e cara afora, en cada
recuncho visible do noso Concello.
Ensinemos e usemos a nosa forza
nas nosas familias.
Facemos falta.

Hadriana Ordóñez Otero.
Concelleira de Benestar Social, Diversidade e Igualdade.
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introdución
A publicación A forza en nós é unha
iniciativa da Concellaría de Benestar Social, Diversidade e Igualdade
coa que queremos dar visibilidade
ás mulleres do Concello de Rianxo.
Esta é só unha pequena mostra dos
centos de mulleres fortes e valentes que aquí poderían figurar. Son
exemplos dese mullerío que lidera,
idea, crea, constrúe, coida, traballa,
coa forza da unión, do apoio mutuo e
o esforzo. Para seren protagonistas
das súas vidas.
As nosas protagonistas son visibles,
son reais, e tamén xenerosas. Grazas a todas elas por compartiren
connosco as súas vidas, saberes,
desexos e logros. Para elas vai esta
mullerenaxe.
A forza está en nós, para continuar
avanzando cara a unha sociedade
que promova o apoio mutuo, o bo
trato, a diversidade como valor e a
dignidade e logros alcanzados polas
mulleres.
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Aida
Saco Beiroa
LEIRO. PIAnIStA E COmPOSItORA.

Aos 7 anos comeza a tocar o piano
no Liceo Marítimo de Rianxo e a
música xa non a abandonará. Se na
infancia exploraba e xogaba facendo
pequenas composicións musicando
filmes ou libros que lle gustaban, na
adolescencia decide pór os estudos
musicais no centro da súa formación. O Conservatori del Liceu de
Barcelona ou a Schola Contorum de
París testemuñan a súa evolución e
procura constantes. Tanto intérprete como compositora, participou en

numerosos eventos musicais, dispón
das súas propias canles na internet e
publicou dous discos, metamorfose
(2017) e Ronseis no tempo (2019).

para min a música é a
arte con maior poder
comunicativo; a máis
abstracta pero tamén
a máis directa, cunha
forza que non podemos
analizar soamente coa
razón.”
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Auxiliares
do Servizo de
Axuda no Fogar
HERMInIA REGEnjO. RIAnxIñO, 1958.
jOSEFInA ROMERO MIGuénS. BuRéS, 1957.
LOLI RIAL REy. LEIRO, 1958.
RAMOnA FRAnCO RIAL. ASADOS, 1954.

Herminia, Fina, Loli e Ramona representan o equipo de auxiliares do
Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Rianxo. Catro mulleres de
sensibilidade especial e gran fortaleza, invisibilizadas baixo un oficio
subestimado que require formación,
esforzo e traballo duro.
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este traballo non está
valorado. nós non
existimos a pesar do
labor que facemos
todas. é un gran esforzo
físico e psicolóxico e, co
tempo, quéimaste. pero
non todo é malo. é un
traballo gratificante,
bonito e compensa.

carme
veiga Burés
tARAgOñA, 1997. PAtROA DE tRAIñEIRAS.

A primeira vez que colleu os remos
para montar nunha traiñeira tiña 12
anos e ía case obrigada pero gustoulle a experiencia. Con 18 anos
comezou como patroa dunha traíña masculina no Club de Remo de
Rianxo. Confesa que, ao longo da
súa traxectoria, por ser muller tivo
que demostrar máis que se fose un
home. O seu esforzo levouna a ser
a segunda patroa dun equipo masculino en gañar a Bandeira teresa
Herrera co Club de Remo de Ares.

é un deporte esixente
pero ten unha
aprendizaxe emocional
importantísima e fas
moita piña co grupo.”
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dolores
gómez ordóñez
RIAnxO, 1972. BAtEEIRA E 1ª
PRESIDEntA DA ASOCIACIón DE
PRODuCtORES mExILLOEIROS DE
RIAnxO.

Aos 19 anos comezou a traballar nas
bateas co seu irmán, aínda que xa de
nena botaba unha man e facía equilibrios camiñando polas vigas. Este
traballo evolucionou moito desde a
instalación das primeiras bateas grazas aos avances tecnolóxicos e isto
dálle liberdade para xestionar o seu
tempo libre. un tempo que se lle fai
escaso, xa que participa de forma activa no tecido asociativo e reivindica
a súa importancia. Loli foi a primeira
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muller presidenta de ASPROmERI
(Asociación de Produtores mexilloeiros de Rianxo) e actualmente é
a presidenta da Asociación de Mulleres do Mar de Arousa.

deberiamos ser máis
unidos en todos os
sectores galegos. A
unión faríanos estar
a todos moito mellor.
pensar nun camiño
común.”

eclíptica órbita
miguéns lustres
ASADOS, 1936. 1ª muLLER gALEgA
nun gRuPO DE gAItEIROS.

Detrás deste singular nome atópase Maruxa dos Rosales, a primeira
muller en formar parte dun grupo
de gaiteiros profesionais en galiza.
O seu marido, o gaiteiro xosé Romero, tiña o grupo Os Rosales e, tras
unha baixa na formación, maruxa
ofreceuse a tocar. Aí comezou unha
longa traxectoria musical. En 1962
subiu por primeira vez a un escenario
tocando o bombo e sorprendendo
ao público asistente, que pensaban
que era un gaiteiro vestido de muller. Pouco despois, maruxa pasa

a formar parte da agrupación, coa
que toca, canta e crea as letras para
os temas compostos por xosé. máis
adiante, xunto con tres dos catros
fillos do matrimonio, a agrupación
viaxou por galiza tocando en todos
os torreiros e o seu éxito levounos,
incluso, a Bruxelas.

eu collín o bombo para
salvar esa situación
e collino con tanto
cariño que a min non
me importaba o que
dixera a xente ao ver
unha muller tocando o
bombo.”

11

eulalia
Agrelo costas
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ASADOS, 1974. FILóLOgA E EnSAíStA.

xuvenil e sobre literatura galega en
xeral, ademais de colaborar en diferentes publicacións.

A súa paixón pola literatura nace
da transmisión oral, sobre todo das
historias que o seu avó Manolo lle
contaba de pequena. A súa formación en Filoloxía galego-Portuguesa
permitiulle ensamblar dous dos seus
grandes intereses: a literatura e a
docencia. traballa na universidade de Vigo, onde é responsable de
Cultura do Campus de Pontevedra.
Participou en diversos congresos e
xornadas sobre literatura infantil e

A literatura sempre
me achega as
orientacións e as
claves necesarias para
interpretar o mundo,
afrontar os desafíos,
atopar o sosego,
erguer un berro...”

Fátima
ordóñez muñiz
ASADOS, 1999. PIRAgüIStA.

Fátima sempre practicou moitos deportes, pero cando probou
o piragüismo encantoulle. Pese á
esixencia e ao esforzo que require,
axúdalle a desconectar e recoñece
que o que máis lle gusta é estar en
contacto coa auga e coa natureza.
Compite actualmente co Club das
torres Romaría Vikinga de Catoira.
Gañou unha medalla de prata e outra de bronce no campionato galego
de piragüismo.

é moito tempo
adestrando, moita
constancia, esfórzaste
moito; entón ao
conseguir unha
medalla sénteste
moi satisfeita, ves
que o esforzo ten
recompensas e podes
conseguir o que te
propós.”
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lara
torres rodríguez
RIAnxO, 1989. ARtIStA E DOCEntE.

Desde sempre lle gustou debuxar e
o seu currículo académico así o reflicte, cos títulos de técnica Superior
en Ilustración e graduada en Belas
Artes. Logrou facer da súa paixón
a súa profesión. Busca constantemente o perfeccionamento e está
aberta á experimentación. Influenciada principalmente polo mundo
da ilustración e desde 2016 entra en
contacto co mundo do muralismo.
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A través da arte plasma unha parte
de si mesma nun soporte físico, empregando técnicas pictóricas para
comunicar e deixar parte dela en
cada peza.

estamos
empoderándonos e
reclamando o noso
lugar no mundo en
calquera sector do que
nos apeteza formar
parte.”

maite
mosconi
ASADOS, 1985. ESCRItORA.

Desde cativa gústalle moito ler e comezou escribindo versos que, pouco
a pouco, se foron convertendo en
historias. Despois de varios anos de
formación e moito esforzo, no ano
2018 publicou a súa primeira novela, Gaedheal. Actualmente xa conta
con catro libros no mercado. As súas
obras, entre fantásticas e románticas, están baseadas na mitoloxía
celta, rompen cos estereotipos, promoven a igualdade e o feminismo e
buscan sorprender desde un punto
de vista actual.

para min escribir é
como respirar, eu non
podo imaxinar a miña
vida sen un lapis e
un caderno ou sen
un ordenador para
teclear. A min axúdame
a coñecerme, coñecer
as miñas emocións,
maduralas e sacalas
adiante... é parte da
miña vida.”
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maica
resúa ramos
OS xEnS (O ARAñO), 1978. EmPRESARIA.

En 1917 Josefa Suárez Soto (mamá
Pepa) fundou “Casa Soto”, un negocio
familiar con panadaría, ultramarinos,
estanco e taberna. na actualidade está rexentado pola súa bisneta
maica, quen se responsabilizou do
negocio despois da xubilación da nai,
Carmen. unha familia de mulleres
loitadoras que se tivo que adaptar
aos tempos, deixar atrás a panadaría e centrarse no ultramarinos e o
estanco, pero sen deixar de apostar
pola vida na aldea, os produtos de calidade e o trato familiar.
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é duro manter un
negocio, sobre todo
nunha aldea, pero os
anos fante madurar e
ver as cousas doutro
xeito. Agora gústame.
gústame darlle un
servizo ao pobo, que
a xente che conte,
ti escóitalos, botar
unhas risas, coñecer os
clientes polo seu nome...
iso estase perdendo e eu
quero seguir mantendo
as tradicións e o trato
coa xente.”

maría
esperante lens
tARAgOñA, 1985. BIBLIOtECARIA.

Rodeada de libros atópase maría,
traballadora da biblioteca pública
municipal de Rianxo desde 2007.
Entre as súas tarefas, encárgase de
colocar e ordenar os libros, un traballo que fixo que o Concello de Rianxo
recibise o premio Down Compostela
2016 polo seu labor de integración.

na carnizaría non me
gusta estar. Alí non é
o meu sitio [...] A min
o que máis me gusta é
bailar e tamén canto.”
Durante un tempo, compaxinaba o
seu traballo na biblioteca polas mañás co traballo na carnizaría familiar
polas tardes, pero agora conta coas
tardes libres e ten máis tempo para
ler e desfrutar da música e do baile.
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maría isabel
ces Hermo
ASADOS, 1950. 1ª muLLER
COnCELLEIRA DE RIAnxO

maribel sempre foi unha muller activa e loitadora, á que lle gusta estar
onde pode botar unha man. Formou
parte da directiva do centro cultural
da súa parroquia (Asados), foi catequista e agora está nunha comisión
do cemiterio. Ademais, foi a primeira muller concelleira da democracia
en Rianxo.
Entrou en política por casualidade.
uns días antes de que rematase o
prazo para pechar as candidaturas, o
seu irmán pediulle que formase par-
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te da lista nos últimos postos, pero
finalmente foi de número 2 e saíu
elixida concelleira. Os catro anos
que formou parte da oposición na
corporación municipal non deixou
de pelexar por conseguir o mellor
para a veciñanza.

non conseguín todo
polo que pelexei
pero penso que dei os
pasos para que outras
continuasen.”

maría teresa
esperante lens

dos produtos que ofrece e a satisfacción da clientela.

tARAgOñA, 1969. EmPRESARIA.

maite é a terceira xeración da Carnicería Esperante, un negocio familiar
que abriu en 1964 da man da súa
avoa, maria Caamaño. Con 12 anos
axudaba na carnizaría as fins de semana e con 15 comezou a traballar
no negocio familiar, rexentado pola
nai, Valentina Lens. Con esa idade quería dedicarse á música pero
a día de hoxe non se arrepinte de
continuar coa tradición familiar. Recoñece que lle gusta o seu traballo e
que para ela, cada vez é máis importante o benestar animal, a calidade

comecei na carnizaría
con 15 anos. miña nai
estaba en Santiago a
piques de ter a miña
irmá e miña avoa estaba
cunha gripe tremenda na
cama. chegaba a xente
á porta, abrín e comecei
a cortar carne. o día que
naceu miña irmá foi o
día que eu me puxen aos
mandos, xa non chegaba
con botar unha man.”
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Sabela
galbán rodríguez
ASADOS, 1990. múSICA.

Sendo ben cativa comezou a tocar
o piano, pero deseguido se namorou da frauta traveseira e comezou
a formar parte da Banda da Escola
de música de Rianxo. máis adiante,
integrouse na Banda de música de
Catoira e a súa inquedanza musical
fíxolle coñecer outros instrumentos
e indagar novos camiños. Achegouse
á música tradicional galega e formou
parte de diferentes agrupacións tradicionais.
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A música é unha
plataforma para
expresarse nunha
linguaxe universal,
para rir, para chorar e
tamén para reclamar e
denunciar.”
Aínda que a súa formación profesional estivo moi ligada ao mundo das
bandas de música populares, tamén
estudou frauta nos conservatorios
profesionais de noia e Compostela,
e posteriormente no Conservatorio
Superior da Coruña.

zaira
Aido piñeiro
RIAnxO, 1995. FutBOLIStA.

Comezou a xogar aos 6 anos no CD
unión de Asados (Rianxo) e desde os
13 forma parte do Atlético Arousana de Vilagarcía, aínda que se lembra
desde moi pequena sempre co balón
nos pés. Até os 13 anos nunca vira un
partido de fútbol feminino e con 17
xa se convertera nunha referencia
a nivel estatal, ao ser seleccionada
para formar parte da Selección Española Sub-19. Ela mesma recoñece

que o fútbol feminino logrou maior
visibilidade nos 10 últimos anos,
pero gustaríalle que estivese mellor
valorado.

(desexo) que as nenas
que empezan agora
teñan referentes
femininas, porque eu
non tiña un referente
do fútbol feminino.”
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