
Día da Muller 8 
de marzo de 2020 Nas seguintes diapositivas recollemos as

biografías dalgunhas

Lexisladoras, políticas e 
activistas cidadás



Lexisladoras, políticas e activistas cidadás
O lema "BE viveiro de cidadanía" proposto este curso pola 
Asesoría de Bibliotecas escolares, levounos a buscar nos 
materiais que estamos a utilizar no día a día mulleres que 
participaran en política, nas grandes revoltas e revolucións, 
mulleres que co seu exemplo e traballo desenvolvesen 
actividades —incluso leis—, que servisen para mellorar a 
convivencia cidadá.
Despois de mirar atopamos un par de raíñas Isabel (a 
Católica e II), imaxes de Mariana conducindo ao pobo na 
Revolución francesa, unha cita de Concepción Arenal e 
outra das sufraxistas...
Cremos chegado o momento de coñecer non só aos pais das 
leis, senón tamén ás nais...

Aquí atoparás unha breve relación de biografías, e, ao final,
incorporamos algúns nomes máis para invitarte a continuar
as pesquisas.



Orixe da data do 8 de marzo

International 
Women’s Day

O 28 de febreiro de 1909 celebrouse por primeira vez en Estados Unidos o
Dla Nacional da Muller.

A Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas reunida en Copenhague
en agosto do 1910 proclamou o Dla da Muller, a proposta de Luise Zietz e
Clara Zetkin. O seu obxectivo era promover a igualdade de dereitos, entre
eles o sufraxio para as mulleres.

Como consecuencia da decisión adoptada en Copenhague, o Dla
Internacional da Muller celebrouse por primeira vez o 19 de marzo de 1911
en Alemaña, Austria, Dinamarca e Suíza. Aos mitins asistiron máis dun
milleiro de persoas, que esixiron para as mulleres o dereito de voto e o de
ocuparen cargos públicos, ademais do dereito ao traballo, á formación
profesional e á non discriminación laboral.

A celebración desta data ampliouse despois do incendio do 25 de marzo de
1911 na fábrica téxtil Triangle Shirwaist, ubicada no barrio de Manhattan
(Nova York). O incendio comezou ás 16:40 horas da tarde: 146 mulleres
morreron e 71 resultaron feridas. A maioría das traballadoras eran mulleres
entre 16 e 23 anos, emigrantes da Europa do Leste, Italia ou de orixe xudea.



As constituíntes. 
Chamamos as constituíntes ás 27 mulleres que participaron na redacción da Constitución española de 1978 

Juana Arce Molina 
Soledad Becerril 
Gloria Begué Cantón 
Pilar Brabo
Carlota Bustelo
Dolors Calvet Puig 
Virtudes Castro García 
Asunción Cruañes Molina 
María Vitoria Fernández-España 
Carmen García  Bloise 
Dolores  Ibárruri 
María Izquierdo Vermello 
Rosina Lajo Pérez 

Belén Landáburu 

Marta Mata 
Amalia Miranzo Martínez 
Mercedes Moll de Miguel
Dores Branca Morenas Aydillo
Elena María Moreno González 
María Dolores Pelayo Duque
Palmira Pla Pechovierto 
María Teresa Revilla 
María Rubiés Garrofé
Ana María Ruiz Tagle
IInmaculada Sabater Llorens 
Esther Tellado Alfonso 
Nona Inés Vilariño Salgado



Juana Arce Molina (1935-)

Naceu en Albacete en  1935. Licenciada en Filosofía e 
Letras, adicouse ao ensino de idiomas.
Foi senadora na lexislatura constituínte (1977-1979) e 
deputada por Albacete na primeira lexislatura (1979-1982), 
por UCD (Unión de Centro Democrático). Entre outras 
actividades, integrou a Deputación Permanente do Senado 
e foi vogal da Comisión Especial sobre a situación do neno, 
vogal da Comisión Especial de Investigación sobre a 
situación de establecementos penais, ademais de Secretaria 
do Grupo Parlamentario de UCD. 
Vicepresidenta da empresa Vandano, adicada a estudios de 
mercado e de opinión pública.



Soledad Becerril (1944-)
María Soledad Becerril Bustamante naceu en Madrid e aquí 
licenciouse en Filosofía e Letras, especializouse en Filoloxía 
Inglesa e ampliou estudos na Universidade de Columbia. 
Traballou como profesora universitaria, logo coma política.
Militante dende 1974, nomeada diputada por UCD na 
lexislatura de 1977, anos despois integraríase no PP. Foi a 
primeira muller ministra da Democracia  (do 1981 ao 1982 
desempeñou o cargo de ministra de cultura, tiña 33 anos). 
No 1995 convírtese na primeira alcaldesa de Sevilla,  cargo 
que desempeñou ate 1999. No periodo 2000-2004 é a 
Vicepresidenta terceira do Congreso dos Diputados.  
Formou parte da ponencia encargada de redactar o Estatuto 
de Autonomía de Andalucía, aprobado no 2006. No 2012 
convírtese na primeira Defensora do Pobo, cargo ao que 
renunciou en 2017.  En 2018 publicou as súas memorias 
Años de Soledad, porque quería deixar escritos os episodios 
vividos nos 40 anos de política activa.



Gloria Begué Cantón (1931-2016)

Naceu en A Bañeza, León en  1931. Simultaneou as carreiras 
de Dereito e Ciencias Económicas na Universidade 
Complutense de Madrid,  licenciouse en ambas e 
doctorouse en Dereito e, en 1958, na Universidade de 
Chicago doctorouse en Economía. En 1963 regresou a 
España e traballou como profesora na Universidade 
Complutense. En 1964 convírtese na primeira catedrática 
nunha facultade de Dereito (de Economía Política e facenda 
Pública) na universidade de Salamanca, desta facultade será 
decana en 1969. En 1977 é nomeada Senadora por 
designación real e participou en comisións de Economía e 
Facenda. En 1980 é nomeada maxistrada do Tribunal 
Constitucional, do que será Vicepresidenta dende 1986 ata 
1989 (cesou por acadar o tempo máximo permitido). Foi 
ponente en sentencias como a presunción de inocencia, a 
obxeción de conciencia ou  a autonomía universitaria. 
Regresou á docencia universitaria en Salamanca ata 
xubilarse no 2001.



Pilar Brabo (1943-1993)

Naceu en Madrid en  1935. Licenciada en Ciencias Físicas. Na 
universidade incorporouse ao sindicato estudiantil FUDE e 
comezou a militancia antifranquista.
Deputada da lexislatura constituínte, formou parte da Comisión 
de Cultura, Educación e Consello Reitor de RTVE. Foi elixida 
deputada na primeira e segunda lexislatura polo PCE, onde se 
integrou no Comité Executivo. A crise do PCE provocou a súa 
saída da dirección do Partit Comunista do País Valencià ( PCPV ) 
e a súa expulsión do Comité Central do PCE a finais de 1981. En 
1986 pasou a afiliarse ao PSOE, partido co que foi Gobernadora 
civil de Castelló e Directora Xeral de Protección Civil.



Carlota Bustelo (1939-)

MADRID, 1939 Licenciada en Ciencias Políticas e Económicas pola 

Universidade Complu-tense. Participou na creación da Fronte de 

Liberación da Muller en 1976, e pertence ao PSOE desde 1974, onde fixo o 

primeiro relatorio sobre as mu- jeres. Participou en diferentes 

asociacións de mulleres e feministas desde 1965. Nas Cortes 

constituíntes defendeu a legalización dos anticonceptivos e a 

igualdade constitucional entre mulleres e homes. En 1983 

converteuse na primeira directora do Instituto da Muller e participou 

na elaboración da Lei do Divorcio, en 1981. Integrante por España 

da CEDAW ( Convención sobre a Eliminación de Todas as Formas 

de Discriminación contra as Mulleres ) da ONU.



Dolors Calvet Puig (1950-)
SABADELL, 1950.Licenciada en Ciencias da Información, 

xornalista e correspondente, profesora de urbanismo e 

ordenación do territorio, sempre vinculada ao movemento 

feminista. Formou parte da Asociación de Mujeres

Universitarias, vinculada ao PSUC, e da delegación do Partido 

Comunista de España- PSUC que parti- cipó na Conferencia dos 

Partidos Comunistas europeos sobre a condición feminina, en 

Roma. Pouco despois foi nomeada membro dos Comités Cen-

tral e Executivo do PSUC. Foi elixida deputada por este partido 

na legislatu- ra constituínte. Integrante da Asociación de 

Mujeres Universitarias e unha das organizadoras das I Xornadas 

Catalás de Dóaa en 1976. Participou na redacción do Estatuto de 

Autonomía de Cataluña en 1979, foi deputada no Parlament de 

Catalunya en 1980 e tenente de alcalde ( 1999-2003 ) do 

concello de Sabadell.



Virtudes Castro García (1938-)

ALMERÍA, 1938. Autodidacta. Presentándose por libre chega a 

licenciarse en Maxisterio e cursar estudos en Dereito. Vinculada 

a UXT e ao PSOE desde 1976. Foi elixida deputada en 1977 e 

senadora en 1979. Traballou por dar a coñecer os problemas da 

agricultura almeriense..

Foi Secretaria 2ª na Comisión de Agricultura e Pesca e vogal na 

Comisión de Educación e Cultura. En 1982 abandonou a 

actividade política e distanciouse do PSOE, para volver en 1987 

co Partido de Acción Socialista ( PASOC ) co que se converteu en 

concelleira do Concello de Almería.



Asunción Cruañes Molina (1925-)

ALACANTE, 1925 - 2012Filla dunha mestra da Institución Libre 

de Ensino e nai de seis fillos, fíxose popular pola súa intensa vida 

política desde os anos 60, militando no movemento feminista e 

no Movemento Democrático de Mujeres ( MDM )Deputada por 

Alacante co PSOE na lexislatura constituínte ( 1977 ) e nas catro 

seguintes lexislaturas ( 1979, 1982, 1986, 1989 ) Foi 

vicepresidenta na Comisión do Defensor do Pobo e na Comisión 

de RTVE do Parlamento. Traballou intensamente xunto a Carlota 

Bustelo durante a lexislatura constituínte polos avances 

necesarios en materia de dereitos das mulleres que o 

movemento feminista reivindicaba.



María Victoria Fernández España 
(1925-1999)

CORUÑA, 1925-MADRID, 1999Neta do fundador de La Voz de 

Galicia, foi xornalista, escritora e correspondente en varios 

países. Deputada nas tres primeiras lexislaturas por Alianza 

Popular ( AP ), foise ao grupo mixto por desacordo coa postura 

abstencionista do seu partido sobre o  referendum da OTAN. Foi 

vicepresidenta do Comité de Administración de La Voz de 

Galicia. Vitoria Armesto, nome co que asinaba como xornalista e 

escritora, dedicouse ao ensaio histórico e publicou, entre 

outros, o que parece ser o primeiro libro de ensaios feito por 

unha muller en Galicia : “  Verbas  galegas ” ( 1973 ), un libro  

ecléctico, mestura dunha visión persoal e os datos históricos da 

historia de Coruña.



Carmen García Bloise (1937-)

Madrid, 1937. Estivo cos seus pais no exilio ata 1975. 

Formou parte das xuventudes socialistas.

Foi Perito Mercantil e licenciada en Empresas, e en París 

exerceu funcións sindicais.

Formou parte do goberno de Felipe González. Foi 

Secretaria de Formación Militante e primeira muller da 

Comisión   Executiva do  PSOE.

Siempre en el Partido Socialista, foi  deputada nas Cortes 

Constituintes e nlas catro primeiras lxgislaturas, ata o seu  

falecemento en 2012..    



As constituíntes
Dolores  Ibárruri BISCAIA, 1895-MADRID, 1989Participou na fundación do Partido Comunista Español en 1921. É  popularmen-#coñecer 
como a ‘  Pasionaria ’, o pseudónimo que utilizaba para escribir na prensa obreira, chegando a ser todo un símbolo da resistencia 
antifranquista. Deas-do principio ocupou postos de responsabilidade no PCE. Nai de seis fillos. Durante a II República foi encarcerada en 
numerosas ocasións. Nas eleccións de 1936 foi elixida deputada e en 1937 vicepresidenta das Cortes republicanas. Durante a defensa 
de Madrid acuñou a famoso lema “ Non pasarán ”. Tras a Guerra Civil exiliouse na  URSS e foi Secretaria Xeral do PCE de 1942 a 1960, 
cando pasou a ocupar o cargo de Presidenta do partido. En 1977 volveu a España e foi elixida deputada por Asturias. Foi vicepresidenta 
da mesa de idade do  Congre-so dos deputados ( órgano que preside as sesións constitutivas dunha cámara lexislativa tras as eleccións ) 
xunto con Rafael Alberti.ru, Carlo

DOLORES IBARRURI (A Pasionaria) 1895-1989
Naceu no1895 no Pafs Vasco, morreu no1989. Militou no Partido Socialista Obrero Espanol antes de pasar a formar parte do Partido

Comunista. Colaborou co xornal Mundo obrero.

En 1937 e nomeada Vicepresidenta das Cortes republicanas; no 1977 recupera a acta de diputada por Asturias e volta ao Parlamento.

E famosa a sua frase "jNon pasaran!", en referencia as tropas franquistas



Elena Mª Moreno Montero (1941-)
Naceu en Santander en 1941. Foi directiva do Banco de

Bilbao, onde chegou a ser xefa do Banco da Muller en Vigo.

Deu conferencias e charlas dirixidas ás mulleres galegas para

mellorar a súa capacidade de afrontar os problemas de

índole económica.

A súa entrada en política foi casual, pero traballou

intensamente durante as eleccións xerais. Foi elixida

Deputada no Congreso por Pontevedra na lexistatura

constituínte (1977-1979) e continuou na primeira lexislatura

(1979-1982).

Participou nas comisións de Traballo sobre os diminuídos

físicos e mentais, e sobre os establecementos penais. Así

mesmo, foi vogal da Comisión Especial dos problemas do

transvasamento Texo -Segura.

Actualmente reside en Vigo.



María Dolores Pelayo Duque (1943-)
Naceu en Tenerife en 1943. É licenciada en Dereito e

avogada especializada en temas xurídicos relativos á muller

e á familia. Foi a fundadora −e chegou a ser presidenta− da

asociación canaria de Mulleres Xuristas. Nas eleccións de

1977 foi elixida deputada polo Partido Social Demócrata,

pertencente ao grupo de UCD. Nas eleccións de 1982

incorporouse ao PSOE e con el foi deputada ata 1996.

Durante as primeiras lexislaturas destacou polo seu traballo

na Lei do Divorcio, nas modificacións do Código Civil que

igualaron os dereitos entre homes e mulleres, e na reforma

do Código penal, que conseguiu, entre outros, os seguintes

avances: a derrogación do delito de adulterio e o de

amancebamento, a despenalización do aborto, o uso de

anticonceptivos e a regulación da interrupción voluntaria do

embarazo.



Palmira Pla Pechovierto (1914-2007)

Naceu en Cretas (Teruel) no 1914. Estudaba Maxisterio

cando estalou a Guerra Civil, formando parte da xeración de

mestras republicanas. Durante o conflito foi responsable de

colonias escolares para protexer os nenos e nenas da guerra.

Tivo que exiliarse a Francia, onde se uniu ao PSOE.

Posteriormente instalouse en Venezuela, e alí fundou, xunto

ao seu home, o Instituto Calicanto, que seguía a pedagoxía

da Institución Libre de Ensino, onde impartiu clases ata o

seu regreso a España nos anos 70.

Foi elixida deputada por Castelló nas eleccións de 1977 polo

PSOE. Formou parte das Comisións de Educación, de

Presidencia, e na dos problemas das persoas diminuídas

físicas e mentais. Unha vez aprobada a Constitución, deixou

o Parlamento e volveu ao ensino.

Morreu en Castellón de la Plana no 2007.



María Teresa Revilla (1944)

Naceu en Sevilla no 1944. Licenciouse en Dereito pola

Universidade Complutense de Madrid. Nai de catro fillos.

Comezou a súa actividade política no Partido Popular, co cal

integrou o Comité Provincial de Valladolid. Nas eleccións do

15 de xuño de 1977 foi elixida deputada por Valladolid

dentro da coalición de UCD. Foi a única muller na Comisión

Constitucional da que formaron parte 39 membros.

Defendeu a plenitude de dereitos das mulleres no artigo 14

da Constitución, cun discurso que xa é parte da historia :

“ Señorías, as mulleres non imos darlles as grazas por isto ”.

No seu labor como deputada da I Lexislatura formou parte

da Comisión de Asuntos Constitucionais e Liberdades

Públicas.



María Rubiés Garrofé (1932-1993)
Naceu en Lleida en 1932. Licenciada en Ciencias Exactas, foi

profesora de instituto e posteriormente catedrática de

Matemáticas. Foi un dos puntais da renovación pedagóxica

en Cataluña e fundou o Consello Catalán de Ensinanza.

Nas eleccións de 1977 foi elixida senadora pola lista de

Entesa dels Catalans, e nas de 1979 obtivo un escano no

Congreso como integrante de Convergència Democràtica de

Catalunya. En 1980 participou nos debates parlamentarios

da Lei orgánica sobre educación, que establecía, entre

outras cuestións, a participación dos pais, nais, profesorado

e alumnado nas xestións dos centros educativos. Foi tamén

deputada no Parlament de Catalunya e a primeira

presidenta do Consello Escolar de Cataluña ( 1985-1989).

Morreu en Lleida en 1993.



Ana María Ruiz Tagle (1944)
Naceu en Sevilla en 1944. Licenciada en Dereito, foi cofundadora, xunto

a Felipe González e outros membros do clandestino PSOE, do primeiro

despacho de asesoría xurídica e laboral de Andalucía. Foi Secretaria de

Organización do PSOE de Andalucía, deputada polo PSOE nas lexislaturas

de 1977 e 1979, e posteriormente senadora por Andalucía.

Na lexislatura constituínte participou na Comisión de Sanidade e

Seguridade Social, de Traballo e do Medio Ambiente, entre outras. En

1993 foi nomeada presidenta da Axencia Española de Cooperación

Internacional. Posteriormente volveu á súa profesión de avogada

laboralista, e continuou vinculada moi activamente á política,

participando, por exemplo, no impulso á Lei de Violencia de Xénero.

Dende 1997 é Presidenta do Consello Social da Universidade de Sevilla.

En 2005 foi premiada pola Asociación para a Ética e a Calidade na

Avogacía co galardón Premio da Ética e a Calidade dos Profesionais do

Dereito.



Inmaculada Sabater Llorens (1952)

Naceu en Elxe en 1952. Filla dun tipógrafo militante do

PSOE, dende 1966 traballou en empresas de calzado.

En 1976 ingresou no PSOE e na UGT; fundou a primeira

asociación de veciños de Elxe, da que foi nomeada

presidenta.

Nas eleccións xenerais de 1977 foi elixida deputada por

Alacante polo PSOE e converteuse na deputada constitúente

máis nova. En 1978 renunciou ao seu escano pola súa

decepción respecto ao proceso e abandonou o partido. Nas

eleccións municipais de 1979 foi elixida concelleira de Elxe

polo PCPV.

Actualmente é técnica de participación cidadá do Concello

de Elxe.



Esther Tellado Alfonso (1929)
Naceu en Santa Cruz de Tenerife en 1929. Titulada en

idiomas pola Universidade da Laguna, pertenceu á

Asociación de Amas de Casa e á Sección Feminina. Procedía

da Democracia Cristiá.

Nas eleccións de 1977 foi elixida deputada de UCD por Santa

Cruz de Tenerife e interesouse moito polos temas da muller

e a familia. Foi vicepresidenta primeira da Comisión Especial

dos Problemas da Terceira Idade e vocal na Comisión de

Cultura, na Comisión Especial dos Problemas de Diminuídos

Físicos e Mentais, na Comisión de Investigación de Situación

dos Establecementos Penitenciarios e na Comisión de

Enquisa dos sucesos de Málaga e A Laguna de decembro

1977.



Nona Inés Vilariño Salgado (1944)
Naceu en Ferrol en 1944. Licenciada en Filosofía e Letras, é

profesora de Historia e comentarista política en diversos foros. Foi

Secretaria do Partido Galego Independente, onde tamén foi elixida

vicepresidenta de Relacións Parlamentarias no Primeiro Congreso.

Posteriormente incorporouse á Unión de Centro Democrático, UCD,

partido co que foi elixida deputada por Coruña en 1977 e en 1979.

Durante o seu paso polo Congreso foi, entre outras cousas,

integrante da Deputación Permanente e vicepresidenta segunda da

Comisión de Educación. Traballou intensamente nas comisións de

Goberno Interior, Competencia Lexislativa, do Trasvase Texo-Segura,

da Terceira Idade, así como na Comisión Especial dos Problemas de

Diminuídos Físicos e Mentais. Ocupou diversos cargos nos gobernos

de Adolfo Suárez, quen lle encargou crear a Comisión de temas da

muller, «embrión do futuro Instituto da Muller», como ela mesma

manifestou.



As referentes das Constituíntes
Queremos recoller aquí a algunhas das mulleres que fixeron posible que

chegaramos á actualidade reivindicando dereitos cunha papeleta na man.

Só son unhas poucas, a proposta é que cada quen decida completalas.



Olympe de Gouges (1748-1791)
Olympe de Gouges, seudónimo de Marie Gouze, naceu

en Montauban, Francia, en 1748.

En 1770, xa viúva, trasladouse a París para mellorar a

educación do seu fillo, e alí comeza a escribir. N'A

escravitude dos negros, representada pola Comedia

Francesa dende 1785, defendía a abolición do

escravismo.

Fundou numerosas sociedades, coma o "club des

tricoteuses" ('club das calcetadoras').

Foi escritora, dramaturga, panfletista e filósofa política.

Revolucionaria e feminista, unha das súas principais

obras foi Declaración dos Dereitos da muller e da cidadá

en 1791.

Propuña a anulación do matrimonio e a substitutión por

un contrato anual renovable, ademáis de legalizar os

nenos nados fóra del. Entusiasta defensora da Revolución

Francesa e dos xirondinos, foi xulgada sumariamente e

condenada á guillotina en 1793 en París.



Mary Wollstonecraft (1759-1797)
Mary Wollstonecraft naceu en Londres, o 27 de abril de
1759. A súa foi unha infancia difícil, xa que o seu pai era un
home violento e gastador, que dilapidou toda a súa fortuna.
Por iso Mary, dende moi noviña, tivo que preocuparse por
sacar da miseria a súa familia.
Esta muller está considerada pioneira na longa tradición do
feminismo anglosaxón, a partir da publicación en 1792 da
súa obra Vindicación dos dereitos da muller, que iniciaba os
caminos do feminismo do século XIX e defendía xa algúns
puntos do movemento feminista vixentes no XXI: a
igualdade entre sexos, a independencia económica das
mulleres e a necesidade da súa participación política e da
súa representación parlamentariana.
Para Wollstonecraft, a clave para superar a subordinación
feminina era o acceso á educación. As novas mulleres
educadas non só alcanzarían un plano de igualdade con
respecto aos homes, senón que poderían desenvolver a súa
independencia económica accedendo a actividades
remuneradas.



Flora Tristán (1803-1844)
Nada en Paris o 7 de abril de 1803, foi unha 
escritora e pensadora. De orixe humilde, casou 
por obrigacion moi nova aos 17 anos, para evitar 
sufrir penurias economicas. Nunca puido herdar 
do seu pai, dado que este nunca a reconeceu
como a sua filla. A sua condicion de filla ilexftima
e, mais tarde, de esposa separada, marcou a sua 
existencia durante toda a sua vida. En obras como 
'Emancipation da muller', que se publicou dous
anos despois da sua morte, ou 'A union obreira', 
senta as bases do feminismo e pon de manifesto 
os dereitos dos traballadores e, mais en concreto, 
das mulleres.



Concepción Arenal (1820 -1893)
Naceu en Ferrol (A Coruña). O seu pai, Ángel Arenal Cuesta,
militar liberal, foi castigado por oporse ao absolutismo de
Fernando VII. Cando morreu en prisión en 1829, a nai
marchou coas fillas á casa da avoa materna en Cantabria, e
logo a Madrid.
Disfrazouse de home para acudir ás clases na Facultade de
Dereito na Universidade Central de Madrid.
En 1872 fundou a Constructora Benéfica, adicada a construír
casas baratas para obreiros. Colaborou coa Institución Libre
de Enseñanza. En 1868 recibíu o título de visitadora de
cárceres de mulleres, e propuxo importantes reformas no
trato, vestimenta, comida e educación destas.
Entre outras obras, escribíu A beneficencia, a filantropía e a
caridade (1890) e A muller do porvir (1869), obra feminista
na que critica as teorías que defenden a inferioridade da
muller por razóns biolóxicas. En Estado actual da muller en
España (1895) analiza a situación femenina na relixión, o
traballo, a educación e a opinión pública.
Morreu en 1893 en Vigo.
Podes ver a serie de RTVE adicada a ela.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/concepcion-arenal-la-visitadora-de-carceles/concepcion-arenal-visitadora-carceles/3303778/


Rosa Luxembourg (1871-1919)
A teórica marxista Rosa Luxemburgo, nacida o 5 de marzo de 1871 en Polonia —
dominada nese momento pola Rusia zarista—, é unha das figuras mais importantes
na historia do marxismo, que representou o feminismo como poucas mulleres.

Tomou parte na frustrada revolución de 1919 en Berlín. A revolta foi sofocada coa
intervención do exército e a actuación dos 'corpos libres' (grupos de paramilitares
reclutados polo goberno entre os combatentes recén desmovilizados da Primeira
Guerra Mundial), en colaboración co sector maioritario do partido
socialdemócrata. Ao termo, centos de persoas, entre elas Rosa Luxemburgo, foron
encarceadas, torturadas e asasinadas por estes grupos.

Luxemburgo é recoñecida como unha das grandes revolucionarias do século XX e
unha das fundadoras do socialismo democrático. É un símbolo da loita obreira e o
pensamento socialista europeo.

«Quen é feminista e non é de esquerdas, carece de estratexia. Quen é de
esquerdas e non é feminista, carece de profundidade", esta é unha das afirmacións
máis recordadas da autora de libros tales como O voto feminino e a loita de closes
(1912).



Clara Campoamor (1888-1972)
Clara Campoamor Rodríguez naceu en Madrid o 12 de febreiro de
1888. Con trece anos quedou orfa de pai, polo que tivo que deixar os
seus estudos e poñerse a traballar.
Aos 21 anos aprobou unhas oposicións e, traballando como profesora
de taquigrafía e como secretaria en diversos xornais, puido aforrar para
estudar o bacharelato. Tres anos despois xa era licenciada en Dereito.
Foi das primeiras mulleres en exercer de avogada e en tramitar os
primeiros divorcios.
Durante os seus anos de estudo e traballo, Clara foi formando os seus
ideais feministas e republicanos, e comezou a colaborar con
asociacións de defensa da emancipación da muller.
En 1931, na II República, modificouse a lei electoral e permitiuse as
mulleres seren elixidas ao Parlamento. Clara Campoamor foi unha das
tres que conseguiu un escano. Desde alí loitou por conseguir o voto
feminino, opoñéndose ás que defendían que iso suporía o triunfo das
dereitas.
Tras a Guerra Civil española, tivo que exiliarse en Francia, onde morreu
o 30 de abril de 1972. Os seus restos foron despois trasladados a
Donosti.



Victoria Kent (1889-1987) 
Comezou a ser coñecida xa de moza, cando ao pouco tempo de licenciarse en
Dereito converteuse na primeira muller en intervir ante un consello de guerra. 
Defendía a un membro do Comité Revolucionario Republicano por mor da A súa-
blevación de Jaca en 1930, e conseguiu a súa absolución. En 1931 foi elixida
deputada polo Partido Republicano Radical Socialista. O presidente Niceto Alcalá
Zamora nomeoulle Directora Xeral de Prisións, e aí emprendeu o labor pola que 
sería recoñecida durante toda a súa vida. Asumiu a tarefa de dignificar a vida nas
prisións e dedicalas á rehabilitación dos presos e as presas. Acabou co uso de 
grilletes e cadeas, mellorou a alimentación dos reclusos, pechou numerosos centros
en malas condicións, e fundou o Corpo Feminino de Prisións, para as súas- tituir ás
relixiosas que xestionaban os centros por funcionarias. Nesta primeira lexislatura
tamén destacou pola súa oposición para recoñecer o sufraxio feminino. Na súa
opinión, as mulleres estaban demasiado influídas pola igrexa e acabarían
outorgando o seu voto á dereita. En 1936 volveu ser deputada, por Esquerda Repu
blicana. Durante a Guerra Civil fíxose cargo da creación de refuxios para nenos e das 
garderías infantís, e tras o seu fin emprendeu o camiño do exilio. Instalouse en
México e posteriormente en Nova York, onde colaborou coa ONU no é- tudio das 
condicións dos cárceres iberoamericanos. Aínda que volveu a España en 1977, 
regresou posteriormente a EE UU.



Mª Teresa León (1903-1988)
Sobriña dos intelectuais Ramón Menéndez Pidal e María Goyri, 
estudou na Institución Libre de Ensino e licenciouse en Filosofía e 
Letras. casou con 17 anos e pronto empezou a publicar artigos en
prensa. O seu primeiro libro, Contos para soñar ( 1928 ), coincidiu
coa separación do seu marido. A cambio da súa liberdade tivo que 
pagar o prezo de deixar aos seus fillos coa familia paterna. Mudouse
a Madrid, onde proseguiu coa súa actividade cultural, e en 1932 
casou con Rafael Alberti, ao que coñecera nun faladoiro. A II 
República foi unha época de actividade incesante para León : viaxou
por Europa cunha bolsa para estudar o teatro contemporáneo, 
fundou xunto a Alberti a revista cultural Outubro, integrouse no 
Partido Comunista e escribiu varias obras. O estalido da guerra civil 
levoulle a implicarse a fondo na defensa da República : participou na
Alianza de Escritores Antifascistas, dirixiu o Teatro Nacional, montou
as Guerrillas de Teatro. y varias obras. Ademáis, foi unha das 
responsables do traslado e posta a salvo das obras do Museo del 
Prado.O exilio levouna a instalarse con Alberti en Buenos Aires, 
onde tiveron á súa filla Aitana, e en Roma. Voltaron a España en
1977, coa legalización do Partido Comunista.



Hildegart Rodríguez Carballeira
(1914-1933)

Hildegart foi unha das persoas mais activas no movemento pola reforma
sexual e a euxenesia na España do seu tempo. Estivo conectada coa
vangarda europea no tema, mesmo mantivo correspondencia con
Havelock Ellis, de quen era tradutora. Cando se funda a Liga Española pola
Reforma Sexual presidida polo doutor Gregorio Marañón, ela foi escollida
secretaria. Publicou moitos textos, entre eles a monografía La Revolución
Sexual que vendeu 8.000 exemplares só en Madrid na semana da súa
publicación. Obras:

Educación sexual, Gráfica Socialista, Madrid 1931;

La rebeldía sexual de la juventud. Madrid: Javier Morata 1931;

Profilaxis Anticoncepcional, Valencia 1931;

¿Se equivocó Marx?, Madrid, Edición Novela Proletaria, 1932;

¿Quo vadis, burguesía?, Madrid, Edición Novela Proletaria, 1932;

El problema sexual tratado por una mujer española. Madrid, Ediciones Morata,
Métodos para evitar el embarazo. (Maternidad voluntaria). Zaragoza, Guara, 1978.



Referentes das constituíntes

Ofrecémosche unha serie de nomes 
De mulleres ás que debémoslle gran parte dos dereitos dos que 
agora disfrutamos, pero pese a súa grande labor, son
descoñecidas para parte da sociedade.

Agora terás que investigar cal foi a súa aportación.



Referentes das constituíntes

Clara Zetkin



Referentes das constituíntes

Emmeline 
Pankhurst



Posteriores ás constituíntes

Indira Gandhi



Posteriores ás constituíntes

Eva Perón



Posteriores ás das constituíntes

Rigoberta
Menchú



Vai sumando propostas…

Por falla de tempo moitas
lexisladoras, políticas e
activistas cidadás non están
representadas aquí.

Ti podes ir completando esta
relación de políticas e
lexisladoras.

????
???

Fai

Fai visible ás mulleres
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