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AS MULLERES DO 72AS MULLERES DO 72AS MULLERES DO 72AS MULLERES DO 72    
Lola Ferreiro Díaz 

Imposible esquecer aquel escenario arrepiante cargado de 

incomprensible violencia e de dor infinda. Os dezaseis anos 

que acababa de estrear mudaron ese día para converterme 

en adulta porque os meus ollos nunca máis miraron como 

nena ou adolescente. O sangue, os laios, os berros, as 

bágoas debuxáronme un novo camiño vital a percorrer. 

Ánxela Loureiro Fernández 

Van alá 50 anos dos sucesos acaecidos en Ferrol, cuxo máximo expoñente tivo 
lugar o 10 de marzo de 1972, data na que a policía franquista asasinou a dous 
traballadores, causoulle feridas de bala a outros dezaoito e diversas contusións 
a máis de cen, no curso dunha manifestación na que reclamaban os seus 
dereitos laborais. 

No ano 1981, dentro do proxecto de substitución de 
nomes de rúas e prazas que levaban nomes de xerarcas 
franquistas, pónselle “DEZ DO MARZAL” a unha situada no 
barrio de Recimil, onde caeron os traballadores. En 1990 
colócase unha escultura de bronce, obra de Xoán Xosé 
Braxe Rei, que representa o asasinato de Daniel e 

Amador. En 1997, o Parlamento de Galiza aprobou 
a declaración do 10 de marzo coma o Día da Clase 
Obreira Galega, en conmemoración destes 
episodios. co asasinato de dous traballadores de 

Bazán. 

O dez de marzo de 
cada ano conmemó-
ranse os episodios con 
un acto de honra para 
os obreiros asasinados, feridos e represaliadas. Pero 
o ano que andamos é especial, xa que se cumpren 
50 daquel horror. Con este motivo, a A.C. Fuco 
Buxán e a Asociación Memoria Histórica Demo-
crática promoven a iniciativa de desenvolver 
actividades conmemorativas ao longo de todo o ano 
2022, apoiadas por diversas organizacións políticas 
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e sociais e por diversos concellos de Ferrolterra e bisbarras limítrofes, por 
asociacións culturais e sociais de todo o país e por centos e centos de persoas 
particulares... e os apoios seguen a medrar. 

OOOOs precedentes do s precedentes do s precedentes do s precedentes do 72727272....    

Ferrol era, desde había moitos anos, unha cidade proletaria. A industria naval, 
aglutinaba milleiros de traballadores, en primeiro na Bazán (preto de 6.000) e 
posteriormente en ASTANO (outros tantos), contando asemade con unha chea 
das chamadas industrias auxiliares: talleres e pequenas fábricas cuxa produción 
ía encamiñada a surtir os estaleiros, que sumaban entre todas máis de 2.000. 
Pero non só era industria naval; estaba tamén Peninsular Maderera, (PEMSA), 
con máis de 400 traballadores que fabricaba portas e facían laminado de 
madeiras; a PYSBE, de procesado de bacallau, con preto de 450 traballadoras; 
Megasa, siderúrxica con preto de 250, máis numerosos obradoiros máis 
pequenos de distintos sectores, incluíndo a construción, sumaban máis de 
16.000 obreiras e obreiros, maiormente concienciadas e concienciados, pola 
consecución dos dereitos laborais, pero tamén (e isto é moi importante) contra 
a ditadura, que limitaba dereitos, propiciaba todo un aparato corrupto en 
beneficio do capital e doss xerarcas do réxime en particular e que, para 
permanecer á fronte do estado asasinaba, torturaba e mataba desde había máis 
de 30 anos.  

Hai que destacar folgas e mobilizacións xa desde os anos ’60, por exemplo en 
Peninsular Maderera, en Pysbe ou en Megasa e, desde logo, na industria naval. 
O ambiente estaba caldeado, as organizacións políticas na clandestinidade 
gañaban forza e centos de militantes das CCOO inzaban o sindicato vertical, 
gañando sistematicamente as eleccións... ante 
isto, a ditadura reprimía as protestas con dureza 
extrema. De feito, estaban moi recentes aínda os 
dous últimos estados de excepción; o de xaneiro a 
marzo de 1969, polas mobilizacións ante o 
asasinato de Enrique Ruano Casanova pola brigada 
político social e nomeadamente o de decembro de 
1970 a maio de 1971 tras as mobilizacións contra o 
Proceso de Burgos. 

Ferrolterra e Vigo eran as dúas zonas máis 
industrializadas do país e, xa que logo, constituían a ameaza máis grande para 
os intereses do capital e para a ditadura, que non perdía de vista a necesidade 
de ter controlada a situación. Na altura súmase tamén o Movemento Estudantil, 
maiormente en Compostela, de marcado carácter antifascista e, en todo caso, 
solidario coas reivindicacións do Movemento Obreiro. 
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O 10 de marzo de 1972O 10 de marzo de 1972O 10 de marzo de 1972O 10 de marzo de 1972 

Tras as eleccións sindicais (parodia do sindicato vertical), as CCOO ocupaban 
practicamente os postos dos comités de empresa, nomeadamente despois das 
celebradas no 71. Os case seis mil obreiros de Bazán contaban tamén co apoio 
doutros tantos de ASTANO, dos das industrias auxiliares e, en xeral, co da 
cidadanía da comarca.  

Aínda que os feitos máis graves se produciron o 10, o conflito comezara 
anteriormente, con motivo da denuncia do convenio polos traballadores de 
Bazán. O Ministerio de Marina, o de Traballo e o Sindicato Vertical (con Rodolfo 
Martín Villa como secretario xeral) promoveran a “negociación” dun convenio 
único para os tres estaleiros que estaban baixo o seu mando (Cádiz, Cartaxena e 
Ferrol), sen contar coa representación dos traballadores galegos, que pola súa 
vez reclamaban un convenio propio. Así, desde setembro de 1971, víñanse 
sucedendo actividades e accións sindicais por un convenio de empresa que 
incluíra as reivindicacións dos traballadores.  

Xa en febreiro de 1972, os traballadores elaboran un documento reivindicativo 
no que reclaman os seus dereitos, entre eles a xornada de 8 horas (na altura 
traballaban en quendas de 12 horas diarias), unha suba salarial de 2.500 pesetas 
e o recoñecemento do dereito de folga e sindicación fóra do vertical. Asemade, 
desde o día 11, os traballadores deciden non desenvolver máis horas extra, que 
eran obrigatorias. Cada vez asistían máis obreiros ás asembleas informativas 
para dar a coñecer o dito documento e asinalo, ata que, o día 4 de marzo, 
asistiron todos. Para apoiar as reivindicacións, acordan facer paros de media 
hora diaria nos días seguintes. 

A tensión ía en aumento, ante a negativa da empresa a aceptar as reclamacións 
e, o día 9, anticipando as mobilizacións, o gobernador civil trae a Ferrol os 
tristemente famosos “especiais de Valladolid”, un corpo de policía antidisturbios 
moi agresiva e especialmente adestrada para reprimir as mobilizacións sociais. 
Ese propio día, a empresa comunica a suspensión de emprego e soldo, e a 
apertura de expediente de despido a seis traballadores (catro eran enlaces 
sindicais e dous xurados de empresa). Un deles, Ramiro Romero, négase a 
asinar o recibo da notificación, polo que é agredido con moita violencia polos 
gardas xurados. Ante isto, os traballadores convocan unha asemblea, da que sae 
a esixencia do sobreseimento dos expedientes, así coma a sanción aos gardas 
que agrediran ao Ramiro. A empresa négase a atender as demandas e, ante isto, 
os obreiros acordan ficar concentrados na explanada. 

A empresa dálles de prazo ata as catro da tarde para volver ao traballo ou 
abandonar as instalacións do estaleiro, cousa que se negan a facer. Sobre as 
cinco e media da tarde os “especiais” entran violentamente e desaloxan a 
golpes a máis de catro mil traballadores alí concentrados. A brutalidade non ten 
precedentes. Os obreiros son literalmente atacados desde dentro e desde fóra, 
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xa que a policía ocupa tamén as portas de acceso, agás unha, moi estreita, pola 
que se ven obrigados a saír. A carga deixa multitude de contusionados, con 
lesións de distinta consideración. 

Ao día seguinte, 10 de marzo, os obreiros chegan ao estaleiro ás oito da mañá, 
conforme acordaran o véspera e atopan as portas pechadas. Marchan entón 
cara o Cantón, onde estaba a sede do sindicato vertical e alí acordan dividirse en 
grupos, para informar á prensa e á cidadanía do que estaba a acontecer e para 
recabar o apoio dos traballadores da construción. Un grupo de persoas, o máis 
numeroso, vai cara a Ponte das Pías para se atoparen cos obreiros de ASTANO 
pero, ao iren chegando a Recimil, a policía abre fogo contra eles, mesmo con 
metralladora. O resultado é a morte a Daniel Niebla García e a Amador Rey 
Rodríguez, asemade de dezaoito feridas de bala (algunhas delas moi graves) e 
máis de cen contusionadas. 

De seguido, a policía e a garda civil toman Ferrol e o exercito despraza un buque 
de guerra ata a zona, situándoo fronte á Ponte das Pías, para unha posíbel 
intervención militar. Os comercios e a hostalería pechan as portas, os centros de 
ensino suspenden a actividade e os autobuses deixan de circular. Ferrol queda 
literalmente paralizado. 

A ditadura franquista quería facer unha demostración de forza, dar un 
escarmento e, en definitiva, demostrar quen mandaba, así que non se limitou a 
esta violencia. Entre o día 10 e os seguintes foron detidas 169 persoas e 
procesadas 80. O TOP franquista abre varios sumarios contra as persoas detidas, 
entre os que destaca o 489/72 pola cantidade de xente imputada (23 persoas) 
por asociación ilícita, manifestación non pacífica, terrorismo e propaganda 
ilegal, que será coñecido como o “Proceso aos 23 de Ferrol”. Asemade, 8 dos 
detidos foron imputados tamén pola xurisdición militar, sendo trasladados cinco 
deles ao cárcere de Caranza (ao resto non conseguiran detelos), onde 
permanecen incomunicados e son sometidos a interrogatorios a diario baixo 
unha durísima tortura por membros da brigada político social e polo propio xuíz 
instrutor, o comandante Juan Fraguela Díaz, nalgún caso ata 50 días. 

A resposta a esta agresión non se fai agardar e, desde o propio día 10, teñen 
lugar manifestacións de denuncia en todo o estado. Movemento obreiro, 
estudantil e cidadán únense ante o berro unánime de “POLICÍA ASASINA” e 
“DITADURA ASASINA”, esixindo a posta en liberdade das persoas detidas, a 
anulación dos despedimentos e a depuración de responsabilidades polos 
asasinatos. 

Despois disto, as condenas foron duras, nalgún caso durísimas. O 31 de outubro 
de 1972 celébrase o consello de guerra contra os traballadores imputados pola 
xurisdición militar. As sentencias para todos eles son de tres anos e seis meses 
de prisión e multa de 300.000 pesetas, con arresto substitutorio de seis meses. 
Cumpren a condena no cárcere militar de Pontevedra. 
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Pola súa vez, o “xuízo dos 23” no TOP celébrase en novembro de 1975 e o fiscal 
solicita un total de 103 de cárcere. Tres dos imputados permanecen en prisión 
preventiva ata o dito xuízo, malia as constantes solicitudes de liberdade 
provisional, que son sistematicamente denegadas. 

A día de hoxe está sen aclarar nin investigar as responsabilidades polo asasinato 
de Daniel e Amador, polos feridos, polas torturas... outro dos asuntos 
pendentes de VERDADE, XUSTIZA E REPARACIÓN DOS CRIMES DO FRANQUISMO. 

E E E E as mulleres?as mulleres?as mulleres?as mulleres?    

O papel das mulleres foi importantísimo [...] Se elas 

se chegan a ablandar, a cousa vense abaixo... pero 

non se ablandaron. 

Rosa Cal Martínez. 

De novo a gran pregunta... e as mulleres? Pois aí estiveron sempre, xogando un 
papel fundamental nas loitas, tanto directo, pola súa propia militancia, como 
indirecto (e non menos fundamental) de soster a vida, de agochar, de acubillar... 
e, unha vez máis, temos o compromiso ético e ideolóxico de visibilizalas, entre 
outros motivos porque, sen elas, non tería sido posíbel. 

Unha vez máis tiven dificultades para seleccionar as que ían aparecer no 
calendario, porque só entran doce e foron (e son) moitísimas máis. Por fin, optei 
por aquelas que representaran distintos papeis no devir dos acontecementos; 
por un lado as que estiveron foron detidas e encarceradas... e non falo de 
represaliadas, porque represaliadas estiveron todas, de mil maneiras. Por outro 
lado as que participaron activamente na organización das mobilizacións, tamén 
as que sostiveron a vida e as que agocharon xente perseguida. Non poden ser 
máis de doce, por iso é importante falar aquí (tamén) das demais. 

Nesta ocasión tamén cómpre indicar que atopei máis textos sobre elas que en 
ocasións anteriores. Comezando (cronoloxicamente) por dúas achegas moi 
importantes e moi lindas das miñas amigas Fina Feal e Bea Varela, sobre Mela 
Valcárcel Luaces e Angelita Fernández respectivamente1, que asemade tiveron 
a deferencia de compartir comigo o texto sobre Angelita antes da publicación, 
polo que lles estarei sempre agradecida. 

Tamén debemos citar a Lorena Bustabad Hermida, coautora xunto con Antonio 
Blanco Carballo das biografías obreiras entre as que están algunhas das 

                                                 
1 Josefina Feal Regueiro e Beatriz Varela Fernández. Conversas con Mela. Documento da I Homenaxe ás 
nosas mulleres. Separata de Dez.eme, nº 1. Compostela, abril de 2000. 

Josefina Feal Regueiro e Beatriz Varela Fernández (2008). O mundo de Angelita. Unha vida de loita 
con nome de muller. Compostela: Fundación 10 de Marzo. 
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mulleres2, ou as xornalistas Sandra Rego, Rebeca Collado e Marta Corral, esta 
última coautora do documentario “¡Esto se cae!”. 

Tamén está a valiosa achega de Rosa Cal Martínez, tanto a través do seu libro 
sobre os sucesos de Ferrol3, como da súa participación no documentario 
antedito (“¡Esto se cae!”). 

Pero, sen dúbida, a obra máis completa e exhaustiva sobre as mulleres do 72 é a 
de Ánxela Loureiro Fernández4, que inclúe feitos, análise e fotos e da que tirei 
unha boa parte da información contida neste texto, asemade doutros datos que 
proporcionou nunha entrevista que tiven a honra de lle facer con motivo da 
presentación da obra, para o Novas da Galiza (abril de 2019, p. 24 e 25). 

En suma, grazas á contribución solidaria de Fina, Bea, Sandra, Rebeca, Marta, 
Rosa e Ánxela está a ser posíbel a (imprescindíbel) visibilización das mulleres, 
non só do 72, senón das que participaron mesmo anteriormente nas loitas 
obreiras de Ferrolterra. 

As primeiras loitas das mulleres obreiras no tardofranquismoAs primeiras loitas das mulleres obreiras no tardofranquismoAs primeiras loitas das mulleres obreiras no tardofranquismoAs primeiras loitas das mulleres obreiras no tardofranquismo    

Aínda que non é propiamente o obxecto da presente achega, non podo deixar 
de dedicarlle unhas palabras a Ángeles [Gelines] Rivera Torres e a algunhas das 
súas compañeiras. Elas traballaban na Pysbe, xunto con outras 300 máis. As 
condicións de traballo non podían ser máis precarias e, en 1967, comezan as 
ameazas de despedimentos porque se esgotan os caladoiros de bacallau. Na 
altura, Gelines, Josefa Darriba e Josefina Fernández Umbón, organizan as CCOO 
da PYSBE. Como consecuencia do despedimento de 230 traballadoras, en abril de 
1967, prodúcese a primeira gran mobilización en Galiza, con apoio dotras 
empresas da bisbarra e da cidadanía en xeral. Na manifestación, na que 
participaron unhas 1.500 persoas, a policía reprimiu coa brutalidade que a 
caracterizaba, provocando deixando feridas a varias persoas, cinco delas 
mulleres: Dolores Arce López, Elvira Moret Anca, Josefa Gundín Monte, Josefa 
Darriba Rodríguez e a propia Gelines Rivera Torres, que foi detida e procesada 
polo TOP, e condenada a 6 meses de cárcere, dos que cumpriu 3 antes do xuízo 
e outros 3 despois da sentenza. Hai que destacar a solidariedade inmensa das 
compañeiras da PYSBE que, malia os seus precarios soldos, xuntaban entre todas 
os cartos para entregarlle cada mes a súa nai un salario igual que o delas, 
asemade de visitar á Gelines no cárcere e levarlle o que podían. 

                                                 
2 Lorena Bustabad Hermida, xunto con Antonio Blanco Carballo (2011). Biografías Obreiras, vol. 1. 
Compostela: Fundación 10 de Marzo. 

3 Rosa Cal Martínez (2015). Informes diversos de los sucesos de Ferrol. 10 de marzo de 1972. Madrid: 
Liber Factory. 

4 Ánxela Loureiro Fernández (2019). Voces da memoria con ollos de muller. Ferrol: Concello de Ferrol. 
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O resultado daquela mobilización foi a readmisión das despedidas e o contrato 
como traballadoras fixas para aquelas que levaban na empresa o tempo que 
estipulaba a lei da altura. 

En 2015, a A.C. Fuco Buxán organizou unha mullerenaxe en hora da Gelines.  

O O O O movemento das mulleres segue movemento das mulleres segue movemento das mulleres segue movemento das mulleres segue a a a a medramedramedramedrarrrr.... 

Desde o conflito da PYSBE vanse producindo outros, en empresas de Ferrolterra 
e as mulleres seguen a sumar activos importantes nos combates. Moitas delas 
van tomando conciencia da situación a medida na que se van producindo as 
mobilizacións e, nomeadamente, a medida que a represión se fai máis brutal, 
tanto pola policía franquista como polas empresas que despiden, sancionan e 
empeoran as condicións de traballo. 

O tecido solidario, que levan adiante elas, ponse de manifesto coa recadación 
de cartos e alimentos para as caixas de resistencia, co acompañamento das 
familias represaliadas, coas xestións e accións que desenvolven con obxecto de 
sensibilizar e conseguir o apoio da cidadanía, dos curas máis sensíbeis, dos 
profesionais... Un traballo inxente e moi ben organizado que comezara no 
conflito de Peninsular Maderera (PEMASA), en 1970, onde participaron moitas 
mulleres que logo tiveron un papel importantísimo na loita do 72, como Fina 
Varela Fontán, Fina Piñón Seoane, Encarna Puentes García, Divina García 
Ferreño, María García Deibe, Olga Malde Villarino ou María Beceiro Veiga, 
entre outras, segundo cita Ánxela Loureiro na súa obra. 

Pero tamén debemos destacar o papel das traballadoras de PEMASA, que 
participaron de xeito moi activo no proceso de folga (máis de un mes), 
manifestacións e outras accións, entre elas o peche dun grupo grande de 
traballadoras e traballadores na igrexa de San Xiao. 

O conflito resolveuse coa readmisión das persoas despedidas, o compromiso de 
non tomar medidas represivas posteriores contra as participantes e a (case) 
equiparación das condicións das mulleres coas dos homes dentro da empresa. 

Algún tempo despois, aínda no 1970, prodúcese o conflito de MEGASA, a raíz dun 
paro convocado para apoiar a reivindicación dunha serie de melloras laborais. 
Ante isto, a empresa despide 9 traballadores (que aumenta ata 80 ao longo dos 
meses seguintes). A resposta non se fai agardar. En outubro comeza un paro 
que botará ata os primeiros días de xaneiro de 1971, o máis longo de todos os 
que houbo na altura. A dimensión do conflito queda expresada pola 
solidariedade das traballadoras e traballadores das empresas da zona; PYSBE, 
PEMASA, Bazán, ASTANO e auxiliares, envórcanse no apoio, nas manifestacións e 
na resistencia en xeral. O que son conflitos de orixe laboral vanse convertendo 
nun latexo unánime contra a ditadura. 
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Máis unha vez, as mulleres despregan as súas habelencias organizativas. Volven 
a tecer as redes necesarias para soster, para garantir a mantenza, para 
acompañar... e para loitar, participando directamente nas mobilizacións e nos 
piquetes informativos. Asemade das citadas anteriormente, a propósito do 
confito de PEMASA, Ánxela Loureiro cita a Teresa Mandía Castro, Lucita Aneiros 
Rodríguez, Angelita Fernández Dopico, María García Deibe e Josefa López 
Ferreiro. Aí comeza a ter nome o movemento, chámanse Mulleres 
Democráticas. 

Pola súa vez, as militantes anteriormente citadas participan no peche de San 
Xiao, acompañando aos obreiros de MEGASA e ás súas compañeiras e crianzas. 
Son desaloxadas pola policía, a golpes, arrastro, coas crianzas chorando 
asustadas no medio da agresión... 

Tamén se pecharon na Catedral de Compostela, en protesta pola situación dos 
presos políticos, que naquela atura ateigaban os cárceres debido ao estado de 
excepción que se decretara a raíz do Proceso de Burgos e que durou desde o 14 
de decembro de 1970 ata xuño de 1971. Tamén foron desaloxadas pola policía, 
de noite e a golpes. 

O conflito de MEGASA conseguíronse algunhas melloras laborais para os 
traballadores e, xa que logo, foi unha outra vitoria para a clase obreira e para as 
mulleres. 

Chega marzo de 1972Chega marzo de 1972Chega marzo de 1972Chega marzo de 1972 

O 9 de marzo, os obreiros de Bazán reuníronse unha vez máis en asemblea, 
conforme viñan facendo desde que comezara o conflito pola negociación dun 
convenio xusto e de empresa, pero ese día non foi coma os demais. A dirección 
comunícalles o despedimento dos traballadores máis significados na loita. A 
partires dese momento a asemblea é permanente e deciden non moverse de alí 
ata que os despedidos sexan readmitidos. Mesmo un deles (o Ramiro Romero 
López), que se negou a asinar a carta de despedimento, recibiu unha malleira 
dos gardas xurados da empresa. 

Mulleres dentro e fóra do estaleiro. 

As primeiras mulleres que souberon do que estaba a acontecer foron as que 
traballaban na cociña e no comedor da Bazán. Elas e algunhas das compañeiras 
de vida, nais e irmás dos obreiros despedidos; elas que tiñan a súa propia 
militancia e xa sabían o que se estaba a preparar desde días antes. 

As traballadoras da cociña prepararan o xantar, como cada día, e foron 
repartindo bocadillos de guiso (de carne con patacas), mesmo sen pedir o cupón 
que debían entregar a cambio.  
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As mulleres de fóra comezaron a chegar sen demora en canto recibiron as 
primeiras novas e concentráronse diante do estaleiro. A tensión era papábel. A 
policía en actitude ameazante, a (tristemente famosa) Brigada Político Social 
mesturábase coas mulleres alí concentradas e elas, que cada vez eran máis, 
resistían as provocacións duns e doutros. 

Cando cargaron contra os obreiros, elas arrancaron en manifestación, 
informando a xente do que estaba a acontecer, parando os autobuses para que 
todo o mundo soubera o que pasaba. As cargas sucedéronse e mesmo á altura 
das chamadas casas baratas, a policía disparou ao aire. Moitos obreiros, 
militantes comunistas e sindicalistas, sabían que os ían ir buscar ás súas casas 
para detelos, así que non durmiron nelas. Ante isto, algunhas mulleres, que ata 
eses momentos nos tiveran militancia coñecida, acolléronos nas súas casas. 
Destacamos o papel de Susa Sanjurjo Pazos que, sabendo o risco que corría, 
acolleu os líderes máis perseguidos e botaron alí a noite. Mesmo nos aciagos 
días que seguiron, especialmente o 10 de marzo, ela acolleu a quen se 
presentaron. 

Foron moitas as mulleres que agocharon xente, que se solidarizaron, que saíron 
a informar... que, en definitiva, xogaron un papel fundamental. 

As mulleres do 10 de marzo de 1972. 

Cita Ánxela no seu libro algunhas das mulleres que quedaron na Praza de 
España para organizar o peche de comercios e empresas, en solidariedade cos 
obreiros e obreiras de Bazán. Entre elas estaban tres que traballaban nas 
cociñas do estaleiro: Elisa Penabad Rodríguez, Maruja López e Josefa Freire 
Fernández; tamén (e sobre todo) estaban as que militaban no PCG, Fina Varela 
Fontán, Encarna Puentes García, Fina Piñón Seoane e Fina Freijomil Rodríguez, 
e nas Xuventudes Comunistas do PCG, María Loureiro Fernández, Dolores 
Montero Couce e Ánxela Loureiro Fernández. Outras mulleres, tamén 
militantes, como a Mela Valcárcel Luaces continuaron na manifestación que se 
dirixía a Caranza, para se xuntar cos obreiros de ASTANO. En realidade, elas 
quedaron para ver como se distribuían para informar e pedir o peche de 
comercios, locais de hostalería e pequenas empresas do centro... e niso estaban 
cando comezaron a chegar as malas novas dos disparos da policía, de que había 
feridos e probabelmente mortos. Á vista da gravidade da situación, correron 
cara os centros sanitarios da zona, avisar de que abriran as portas e tiveran todo 
preparado para atender a xente que chegaría de contado, ferida de bala. 
Aporrearon as portas dos que aínda estaban pechados, falaron co persoal e 
foron de centro en centro para identificar os feridos e, tristemente, tamén os 
mortos. 

De alí partiron de novo en manifestación cara o centro para organizar piquetes 
informativos, pedindo a solidariedade cidadá. Concordan as participantes en 
que non se fixo presión nin moito menos coacción ningunha. Tampouco fixo 
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falta. Os comercios pechaban as súas portas e baixaban as reixas, en moitos 
casos sen necesidade de que llo pediran. 

Tamén organizaron unha manifestación pola tarde, denunciando a represión e, 
en xeral, botaron todo o día desenvolvendo accións contra os asasinos dos 
traballadores. Conta Fina Varela Fontán, militante do PCG, que un policía 
agarrou á Marisol Novás Lorenzo (militante do PCG) para detela. A Fina tirou 
por ela para ceibala e entón levárona a ela para a comisaría, entre ameazas. 
Soltárona axiña porque a foi buscar seu pai, garda civil e, nomeadamente, 
porque non sabían quen era. 

Pola súa vez, a Mela Valcárcel, que tiña un posto de peixe no mercado, animou 
a pechar o resto dos postos que aínda quedaban abertos no mercado e nas súas 
inmediacións, parou autobuses para informar do que acontecera e, en xeral, 
contribuíu durante toda a xornada ás accións que se organizaron, coa enerxía 
que a caracterizaba.  

Outra das mulleres, María Loureiro Fernández, formou parte dunha comisión 
que se entrevistou co alcalde franquista da cidade, Rogelio Cenalmor Ramos, 
que non se quixo mollar e despachou a comisión con catro tecnicismos, segundo 
conta a propia María no libro da Ánxela. 

O 10 de marzo de 1972 foi un día de loito en Ferrolterra, no resto do país e en 
moitos lugares do estado, pero tamén de loita militante. Malia a forte presenza 
policial e as coaccións de todo tipo que recibiron, sucedéronse as 
manifestacións e concentracións todo o día. 

Foi precisamente a persecución que sufriron as e os militantes o que provocou 
que tiveran que se agochar fóra dos seus domicilios e aquí debemos falar das 
mulleres que acolleron nas súas casas á xente perseguida. Xa falamos 
anteriormente da Susa Sanjurjo Pazos, coa que colaborou a súa filla Fani 
Fernández Sanjurjo, pero non foron as únicas. Falamos tamén da Pepita 
Fernández Dopico que, ao igual que a Susa non tiñan militancia política ou 
sindical, pero non o pensaron dúas veces. Non só acolleron, senón que 
participaron nas comisións que se formaron para ir falar coas autoridades, 
recolleron sinaturas e moitos outros labores. Hai outras moitas, que tamén 
participaron nas accións, acolleron e coidaron, como a Fina López Ferreiro, que 
botou máis de unha semana cociñando para alimentar a xente agochada, ou 
Quica García López, María Miraz Fernández ou Josefa Ameneiros Prado. 
Cómpre destacar o papel da Lucita Aneiros Rodríguez, militante comunista e 
“ama da casa”, que desde os anos ’50 desenvolveu unha intensa actividade 
política, sen levantar ningunha clase de sospeitas e, desde logo, o seu papel na 
acollida de xente aqueles días de marzo foi impresionante. 
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A represiónA represiónA represiónA represión 

A represión contra elas foi durísima e desenvolvida de xeitos moi variados. Dun 
xeito ou doutro todas a sufriron, en maior ou menos medida, e non se remitiu 
aos dous días de maior tensión (9 e 10 de marzo), senón que perdurou no 
tempo ata varios meses, en relación co papel que xogaron naquelas xornadas. 

As detencións, as multas gobernativas e os procesamentos polo TOP 

Entre as primeiras detidas están dúas mulleres da Coruña, irmás e pertencentes 
a unha familia de tradición antifascista. Quizais son das primeiras porque as 
perseguidas de Ferrol estaban agochadas e fóra do alcance da policía. Trátase 
das irmás Victoria Díaz Cabanela e da Celsa Díaz Cabanela. Ambas as dúas 
detidas (por separado) por repartir panfletos de solidariedade cos obreiros 
asasinados en Ferrol en particular e contra a represión en xeral. 

A Celsa tiña só 14 anos e, por este motivo, interrogárona diante da súa nai. 
Deixárona en liberdade, pero desde aí estivo sempre vixilada e, nos anos 
seguintes, foi detida sete veces, pasando cada vez 72 horas na comisaría. Aos 17 
anos ingresa no cárcere da Coruña, sendo a presa política máis nova no país. 

A Victoria detivérona sobre o 13 de marzo e imputárona. Aínda que no xuízo foi 
absolta, impuxéronlle unha multa gobernativa de 150.000 pesetas, polo que 
botou dous meses no cárcere. Eu coñecín á Victoria a mediados dos ’80; ela era 
mestra de primaria e pediu o traslado para a escola unitaria de Montaos (unha 
parroquia do meu Concello). O crego da dita parroquia, que a investigou en 
canto soubo que ía para alí, ao saber da súa filiación e dos seus antecedentes, 
orquestrou unha campaña contra ela. Cando Victoria chegou, acompañada dos 
seus dous fillos, atopou que a máis da xente lle facía o baleiro, que as máis das 
familias non mandaban as crianzas á escola e que mesmo os seus fillos, que por 
idade xa ían ao colexio en Ordes, sufriron acoso por outros nenos, 
nomeadamente no autobús escolar. Victoria recibiu na altura a solidariedade do 
profesorado do colexio de referenza, de moitas veciñas e veciños da vila e 
mesmo dalgunhas (poucas) familias de Montaos. Malia que o claustro do 
colexio esixiu unha investigación, non se depuraron responsabilidades (como 
non!; falabamos do crego!). Pouco despois pediu novamente o traslado. Botou 
anos escribindo artigos para xornal.com. Victoria faleceu na Coruña o 1 de 
agosto de 2007. En Culleredo, a sala municipal de actividades leva o seu nome. 

Outra das detidas foi a Manuela Valcárcel Luaces (Mela la Carbonera); fórona 
buscar o 28 de marzo e, tras botar 72 horas na comisaría, ingresou no cárcere 
da Coruña, onde botou dous meses para saldar dunha multa gobernativa de 
150.000 pesetas. A maiores, foi condenada polo TOP franquista, no coñecido 
coma “O Proceso dos 23 de Ferrol”, a un ano de cárcere, por terrorismo. 
Imputáranlle a participación nos piquetes informativos do 9 e o 10 de marzo, e 
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actuar informando a xente do que estaba a acontecer e animar a pechar os 
comercios e parar or autobuses. Mela faleceu en Ferrol o 19 de xaneiro de 2003.  

Sari Alabau Albors tamén foi detida, neste caso en Valencia, a onde marchara 
para se protexer da persecución, xa que ela era de alá e alá tiña a súa familia. 
Foron a por ela e a polo seu compañeiro o 9 de abril. Tras a estadía na comisaría 
de Valencia trouxérona para Ferrol “facendo escala” en Madrid, na tristemente 
famosa DGS. Ingresou no cárcere da Coruña e alí botou tres meses. Imputada no 
“proceso dos 23”, foi absolta, pero perdeu o seu traballo como profesora no 
colexio “Jorge Juan” de Perlío, polas presións que exerceu a policía política no 
dito centro. 

Pola súa vez, Fina Varela Fontán tamén ingresou no cárcere, o 9 de maio. 
Estaba na Coruña, acompañando o seu compañeiro, ao que levaran desde o 
cárcere ao hospital. Cando lle deron a alta e a Fina foi notificar o seu regreso a 
Ferrol, xa ía preparada, coa maleta e todo, porque lle impuxeran unha multa 
gobernativa e así foi. Botou dous meses no cárcere. 

Outras detidas foron Rosa Miguélez Ramos, o 17 de marzo, en Ares; Marisa 
Melón Rodríguez, o 30 de marzo, na súa casa de Compostela e trasladada a 
Ferrol e Irene Piñeiro López, o 31 de marzo. Todas elas foron postas en 
liberdade sen cargos e sen multa gobernativa. 

Outras represaliadas foron a Maruja Fernández Pérez e a súa filla María 
Loureiro Fernández. O compañeiro da Maruja (José Loureiro Lugrís) estaba no 
cárcere e entón foron a polo fillo máis vello. Elas tentaron de impedir que o 
levaran poñéndose diante do coche da policía. Mesmo un dos axentes díxolle ao 
condutor que lles pasara por riba. Elas non achicaron; foron momentos de 
tensión e de desesperación, María chamoulles “cerdos”. Foron acusadas de 
insultos á autoridade, cunha petición de dous meses de arresto maior. 
Posteriormente foron indultadas e o caso arquivado, pero ambas as dúas 
botaron tempo mentalizándose de que terían que ir ao cárcere. 

A Manola López García puxéronlle unha sanción gobernativa de 100.000 
pesetas. O seu “delito” foi ameazar un social con abrirlle a cabeza se ousaba 
entrar na súa casa, cando levaban detido ao seu compañeiro (Ricardo Aneiros 
Sixto), polo que a acusaron de intento de agresión. 

A Divina García Ferreño puxéronlle tamén unha multa, neste caso de 5.000 
pesetas, por “resistencia”, pero déronlle só unhas horas para pagala. 

O exilio 

Tras os sucesos do 10 de marzo, algúns líderes obreiros lograron agocharse e así 
escapar das garras da brigada político social. Falamos do Paco Filgueiras, Ramiro 
Romero e José Julio Miraz. Despois de dous meses de permanecer ocultos en 
diferentes lugares, o PCG opta por trasladalos a Francia, como solución máis 
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segura. As súas compañeiras, respectivamente Angelita Fernández Dopico, Fina 
Freijomil Rodríguez e Marisol Novás Lorenzo, todas elas militantes comunistas, 
que os foran visitar algunha vez aos agochos e que tamén estaban a ser 
perseguidas e acosadas, deciden exiliarse tamén. Primeiro marcharon a Fina e a 
Marisol e algo máis adiante a Angelita, ao saber que o Paco estaba enfermo. 

En París, sen coñecer o idioma e tendo que buscar emprego do que fose, 
botaron case cinco anos, ata que un dos indultos decretados nese limbo 
chamado “transición” lles permitiu volver. 

O acoso 

Desde os primeiros días de marzo moitas persoas foron acosadas pola policía 
política, con vixilancia permanente, ameazas veladas (ou manifestas), 
seguimentos pola rúa, difamacións ante a veciñanza e un longo etcétera de 
actuacións que tiñan por obxecto meter medo e intimidar. Pero desde o día 9 
ata moitas semanas despois a persecución e as presións arreciaron. Ás 
actuacións anteriores hai que lles sumar a violación dos fogares, os rexistros 
sistemáticos e continuados, as ameazas ás familias, nomeadamente das que 
estaban agochadas... foron semanas angustiosas. 

Diante da casa da Encarna Puentes García houbo un jeep da policía desde o 10 
de marzo ata o 14 de abril, permanentemente. Os rexistros eran case diarios e a 
calquera hora do día ou da noite. Non só na casa da Encarna; o mesmo lles 
ocorreu á Divina García Ferreño, á María Beceiro Veiga ou á María Hermida 
Bellón. 

Outra forma de acoso era a provocación directa. Conta a Ánxela Loureiro 
Fernández que ela el a Olga Malde Vilariño traballaban de dependentas nun 
comercio, naquela altura. Tras o 10M, presentábanse no establecemento dous 
policías e púñanse diante do mostrador, de pé, mirándoas fixo e mostrando as 
súas pistolas. Ou a María Hermida Bellón, que nunha das ocasións nas que 
violaron o seu domicilio lle chegaron a arrear unha labazada diante do seu 
compañeiro (Julio Aneiros), para que este saltara e así poder detelo. 

Outra das “prácticas” habituais da policía era premer nos empresarios para que 
non contrataran a xente que tiñan nas listas negras. Xa comentabamos 
anteriormente o caso da Sari Alabau, que non conseguiu recuperar o seu 
traballo despois de saír do cárcere.  

A violencia vicaria 

Hoxe fálase moito da violencia vicaria, que exercen maltratadores contra as súas 
fillas e fillos para lle causar dano á nai. Naquela altura non se lle daba este nome 
e, desde logo, esta violencia non a exercían os pais das crianzas, senón a policía. 
Sen contemplacións. Unha das modalidades máis frecuentes era asustalas, 
sendo ben pequeniñas, cando ían facer un rexistro ás súas casas. Levantábanas 
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da cama (ou do berce), remexían todo, empurraban e todo isto cun gran 
balbordo (que armaban eles) de fondo. As cinco crianzas da María Beceiro 
choraban asustadas mentres eles o poñían todo patas arriba. A filla da Divina 
García tivo un cadro de ansiedade como consecuencia dos repetidos rexistros e 
intimidacións. O fillo da Encarna Puentes, un bebé de 8 meses, era levantado do 
berce para rexistrar debaixo do colchón!. 

Algunhas nenas e nenos tamén sufrían o acoso na escola, na altura cunha alta 
porcentaxe de mestras e mestres franquistas. Temos o caso da Meli Caride 
Beceiro, filla de María Beceiro e José Caride. Cando a mestra fascista soubo que 
o pai da nena estaba no cárcere fíxolle a vida imposíbel. Zoupáballe, batíalle a 
cabeza contra a lousa e mesmo lle baixaba as braguiñas diante de toda a clase, 
para darlle a carón das nádegas. Cando a cambiaron de clase, a antedita 
profesora foille dicir ao novo mestre que a nena era unha negada... 

Sen dúbida, o caso máis grave foi o da nena Belén Aneiros López, filla de 
Manola López e Ricardo Aneiros; tras un violento rexistro e de ver como levaban 
detido ao pai, a nena enfermou gravemente. De feito, diagnosticáronlle unha 
leucemia. Para maior angustia da nai e do pai, tiveron problemas para que fora 
atendida, xa que quedaran sen a cobertura sanitaria da seguridade social (polo 
despedimento do pai). A solidariedade da xente (que apoiou economicamente), 
a xenerosidade dun pediatra (que a atendía de balde), a entrega absoluta dunha 
chea de obreiros de Bazán, que ían doar sangue para facerlle as transfusións 
necesarias e o apoio económico e loxístico do PCG mitigaron un pouco o 
sufrimento. Cando finalmente a nena, xa moi grave, ingresou no hospital, 
Manola e quen a apoiaban tivéronse que empregar a fondo para conseguiren 
que o Ricardo puidera ir vela e, unha vez no hospital, para que lle quitaran as 
esposas e non impresionar máis á nena e mesmo podela abrazar. 

Outra expresión durísima da represión fascista tivo lugar con motivo do 
falecemento de Manuel Amor Varela, fillo de Fina Varela e Manuel Amor. O 
neno resultou atropelado por un coche cando estaba xogando na rúa. Ante esta 
traxedia, un grupo de mulleres foron tentar de que deixaran saír o pai, na altura 
preso no cárcere militar de Caranza, para que se puidera despedir do neno e 
asistir ao enterro. Non houbo xeito. Fina Varela mesmo se entrevistou co 
Capitán Xeral e non llo permitiron. O propio comandante Juan Fraguela Díaz, 
instrutor da causa militar (e torturador), díxolle ao Manuel Amor que se 
preparara para recibir unha visita, pola que estivo agardando todo o día  e nin 
sequera o informou do falecemento. Tivo que ser a propia Fina quen llo dixo, xa 
despois de soterrar o neno. Unha expresión máis da súa crueldade. 

Algunhas crianzas algo máis grandiñas (pero aínda nenas, en calquera caso) 
acompañaban a súa nai á comisaría, cando o pai estaba detido. Tal é o caso de 
Maite e Lola Miramontes Piñón que, cando ían coa nai, Fina Piñón Seoane, ían 
a un lugar, no lateral da comisaría, onde estaban as celas. Desde alí asubiábanlle 
ao pai e, se este lles contestaba con outro asubío, quería dicir que estaba ben e 
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que non o estaban a torturar (ao menos nese momento), pero ela pasaban 
angustia, moita angustia, agardando a resposta do Fernando Miramontes. 

Estas actuacións tamén constitúen a violencia vicaria. As mulleres e as crianzas 
tiñan que ver, por veces mesmo escoitar os berros do pai maltratado. Fina 
López Ferreiro e Fina Piñón Seoane quedaron abraiadas cando viron os seus 
homes no xulgado, irrecoñecíbeis, porque estaban irrecoñecíbeis. Olga Malde 
Vilariño, que foi á comisaría, levarlle algo de comer ao seu pai escoitouno 
berrar. Púxose moi nerviosa e chamou á porta; cando abriron, viu que o estaban 
mallando. Entón increpounos e eles ameazárona con darlle unha patada e tirala 
polas escaleiras. 

As crianzas maduraron precozmente 

As fillas e os fillos das familias de Ferrolterra implicadas na loita sindical e 
política estaban moi ben aprendidas polas súas nais. Sabían que tiñan que estar 
vixiantes, que non podían falar fóra da casa do que escoitaban ou vían dentro, 
que mesmo dentro había que converter a fala en rumoreo porque as paredes 
escoitaban, e que tiñan que facer que non coñecían a xente que ía polas súas 
casas cando a vían pola rúa. 

Mentres xogaban na rúa ou na praia estaban atentas á chegada da policía e 
corrían avisar ás persoas maiores. Isto era unha práctica común cando se 
estaban a celebrar reunións clandestinas nalgunha vivenda, no monte ou á beira 
do mar. 

Aínda que todas estas cousas xa viñan ocorrendo desde finais dos ’60, con 
motivo das loitas anteriores, marzo do 72 supuxo un fito; un salto cualitativo 
nas medidas de seguridade e clandestinidade que habilitaron e nas que nenas e 
nenos colaboraron, e nas que, quen xa eran adolescentes participaron. 

A A A A tripla (ás veces cuádrupla) xornada de traballo das mulleres.tripla (ás veces cuádrupla) xornada de traballo das mulleres.tripla (ás veces cuádrupla) xornada de traballo das mulleres.tripla (ás veces cuádrupla) xornada de traballo das mulleres. 

No movemento feminista vimos indicando desde hai anos que non se debe 
confundir “traballar” con ter un emprego. Esta trampa, moi común aínda hoxe 
en día, foi disfrazada durante moitos anos, concretamente desde que as 
mulleres se incorporaron á produción, que foi cando se comezou a distinguir 
entre as mulleres que “traballaban” e as que non. De feito, moitas crianzas que 
eran preguntadas na escola polo traballo do pai e da nai, dicían ou escribían que 
a nai “non traballaba”, cousa que se formalizaba nas fichas administrativas (e 
mesmo no documento de identidade) co eufemismo “os seus labores” (en 
realidade “sus labores”, ou s/l), menosprezando así o (inxente) traballo das 
mulleres. Todo isto está agravado pola realidade de que as mulleres “que non 
traballaban” tiñan en realidade un emprego non legalizado, que desenvolvían 
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nas súas casas, sen cotizar e en cunhas remuneracións absolutamente precarias. 
Este era o caso de moitas das mulleres do 72.  

As que tiñan emprego 

Eran as menos. Destas, moi poucas tiñan estudos universitarios, como a Sari 
Alabau, que era profesora de matemáticas, ou a Victoria Díaz Cabanela, mestra 
de primaria. Outras, como a Mela Valcárcel Luaces, ou a Carmiña Menéndez 
Varela tiñan un pequeno negocio (peixería e confitaría, respectivamente). Do 
resto “das que traballaban”, facíano por conta allea; como dependentas en 
comercios, como a Ánxela Loureiro Fernández, a Olga Malde Vilariño, ou a Fani 
Fernández Sanjurjo. Outras facíano en fábricas como as Gelines Rivera, Josefa 
Darriba e Josefina Fernández Umbón (as tres na PYSBE), ou na industria textil, 
como Loli Montero Couce, ou na Sanidade, como Finola García Rey, auxiliar de 
enfermaría. Outras eran empregadas do fogar, como a Divina García Ferreño, 
ou a Mari Carmen García Basani. Hai algún caso de traballo por conta allea, 
coma o da Fina López Ferreiro, que botou 15 anos de dependenta nun comercio 
e nunca cotizaron por ela. 

As que non o tiñan... 

Moitas destas mulleres (as máis) refiren que na altura non dispuñan de lavadora 
e algunhas tampouco cociña de gas, mesmo nin auga corrente. Todo isto 
prolongaba ata o infindo os seus traballos no fogar, porque tiñan que ir lavar ao 
río, ir buscar auga á fonte nas sellas ou en baldes e prender a cociña de ferro 
con papeis e hachas de leña ou carbón, e despois fregala con pedra mol para 
limpar ben a superficie. 

Non poucas ían “á marea”, apañar ameixas e berberechos para podelos vender 
despois e tirar algúns cartos para contribuíren á moi precaria economía familiar. 
Como a Divina García Ferreño ou a María Beceiro Veiga, entre outras. 

Moitas cosían roupa, bordaban, ou confeccionaban prendas de la, á man ou 
cunha tricotosa para facer a roupa da familia ou por encargo, para xente de 
fóra, por moi pouquiños cartos. Tal era o caso da Maruja Fernández Pérez, ou 
María Beceiro Veiga ou a Fina Varela Fontán, entre outras. 

As que dispuñan dunha leiriña plantábana e mesmo criaban animais, e así tiñan 
alimentos para a familia. 

Todo este traballo inxente tívose que multiplicar despois dos sucesos de marzo, 
con moitos dos homes no cárcere, outros (moitos máis) despedidos e sen 
posibilidade de atopar emprego ao estaren nas listas negras e, xa que logo, sen 
os seus salarios para aviar a vida, ou con salarios moi minguados se lles saía 
unha ocupación, sempre precaria. Unha vez máis, tiveron que multiplicar o seu 
esforzo buscando a maneira de incorporar algúns cartos para a subsistencia da 
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familia. E fixérono onde e como puideron. O habitual naquela altura era que 
traballaran entre doce e catorce horas diarias, entre unhas cousas e outras. 

Asemade, as que tiñan os seus homes, fillos ou irmás no cárcere aínda tiraban 
tempo para cociñar no véspera das visitas, para poderlles levar algo de comida, 
que lles fixera máis levadía a vida alí dentro. A isto habíalle que sumar as 
interminábeis horas de viaxe, as máis no autobús, algunhas no coche particular, 
cheo de xente... e o sufrimento de velos alí, de telos que deixar cando 
marchaban de volta para a casa. 

Os labores de militancia e de apoio. 

Houbo (e hai) mulleres que militaban en organizacións políticas e sindicais 
clandestinas no PCG, nas Xunetudes Comunistas e/ou nas CC.OO. Todo isto a 
maiores do seu (ou dos seus dous) traballos. As que non militaban 
organizadamente facíano en tarefas de apoio, agochando xente, agochando 
propaganda, ou organizando as caixas de resistencia. Todas elas militaron, xa 
que logo, dunha maneira ou doutra e investiron nisto moito tempo, moita 
enerxía e moita fortaleza. Citamos aquí a Loli Montero Couce e Libertad Barcia 
Villar, que se ocuparon integralmente do aparato de propaganda: agocho e 
mantemento das máquinas e impresión de documentos. As demais xa foron 
convenientemente citadas en apartados anteriores. 

Cómpre destacar tamén o papel das que fundaron o Movemento Democrático 
de Mulleres (MDM), que inicialmente se chamaron no eido da militancia 
“Mulleres Democráticas”, que desde o 1971 viñan desenvolvendo actividades 
de apoio loxístico e de resistencia fronte ás agresións da ditadura. 

O MDM adquire forza, moita forza, a partires dos sucesos do 72. Non só polo 
traballo activista, xa comentado, senón pola organización dunha chea de 
actividades e accións encamiñadas, por un lado, a colaborar no sustento de 
familias ás que non chegaba ingreso económico ningún, nun traballo inxente de 
provisión e distribución de alimentos, roupa e cartos; por outro lado formando 
comisións para entrevistarse con autoridades civís, militares e mesmo 
eclesiásticas na procura de apoios para a xente perseguida, detida ou presa. 
Pola organización de actos de solidariedade, conferencias informativas, 
elaboración de documentos, recollida de sinaturas e un longo etcétera.  

Teresa Mandía Castro, Lucita Aneiros Rodríguez, Angelita Fernández Dopico, 
María García Deibe, Josefa López Ferreiro, Fina Varela Fontán, Fina Piñón 
Seoane, Encarna Puentes García, Divina García Ferreño, María García Deibe, 
Olga Malde Villarino, María Beceiro Veiga, Hortensia Landeira, Rosa María 
López Oliver, Concepción García Muro, Manuela Paredes Pérez, e Dolores 
Miramontes Piñón. 

A actividade do MDM nunca cesou, nin durante o conflito, nin durante o xuízo, 
nin no tempo que botaron os obreiros no cárcere, e o labor de apoio non se 
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limitou a eles. Acudiron a xuízos, mesmo a consellos de guerra, para apoiar as 
persoas imputadas. Cita a Sari Alabau que acudiron a un consello de guerra, 
acompañar e apoiar uns mozos vascos, imputados por repartir propaganda 
contra o “Proceso de Burgos”, entre outros xuízos. Malia os intentos de non 
deixalas pasar, mesmo de botalas, unha vez máis, elas non ablandaron. 

O MDM evolúe, a partires de 1975, de ser unha organización de mulleres a ser 
unha organización feminista. E elas, as mulleres do 72, sempre estiveron aí. As 
que están vivas (as máis), seguen na loita pola igualdade e polas liberdades. 

Algúns dos responsábeis dos susesos do 72.Algúns dos responsábeis dos susesos do 72.Algúns dos responsábeis dos susesos do 72.Algúns dos responsábeis dos susesos do 72.    

Os responsábeis dos sucesos de Ferrol en marzo de 1972, ben pola súa 
implicación no conflito do convenio, ben pola represión que se desencadeou a 
raíz da folga, ben pola construción do aparato de falacias arredor dos sucesos, 
nunca foron xulgados. Velaí os seus nomes. 

Presidente do goberno, Francisco Franco Baamonde (1892-1975). Xeneral dos 
exércitos. O ditador. 

Vicepresidente, Luís Carrero Blanco (1904-1973), almirante da mariña. 

Ministro de Gobernación, Tomás Garicano Goñi (1910-1988), militar e 
falanxista. 

Ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella (1916-1999), 
excombatente e posteriormente membro da la Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas. 

Ministro de Industria, José María López de Letona y Núñez del Pino (1922-
2018), enxeñeiro. Con postos de mando en diversas empresas controladas polo 
réxime. 

Ministro de Traballo, Licinio de la Fuente y de la Fuente (1923-2015). Avogado 
do estado e falanxista. 

Ministro de Mariña, Adolfo Baturone Colombo (1904-1999), almirante da 
mariña e excombatente. 

Gobernador Civil da Coruña, Prudencio Landín Carrasco (1912-1988), excomba-
tente e avogado. 

As mulleres do 72.As mulleres do 72.As mulleres do 72.As mulleres do 72.    

Por último, para que non quede algunha sen citar, vai a listaxe DAS MULLERES 
DO 72 (as máis obtidas do libro da Ánxela Loureiro Fernández), algunhas das 
cales, conforme dixemos, xa viñan participando nas loitas desde 1967. 
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Por orde alfabética de apelido: 

Sari Alabau Albors María Hermida Bellón 

Josefa Ameneiros Prado Mercedes Ibáñez Cascos 

Carmela Amor Deus Ana Jara López 

Mercedes Aneiros Díaz Ana Jiménez Fernández 

Herbina Aneiros Fernández Hortensia Landeira Pontijas 

Lucita Aneiros Rodríguez María Lista Lago 

Xoana Balado Fernández Ana Luz Lamas 

Libertad Barcia Villar Maruja López 

María Beceiro Veiga Carmela López Barcia 

Meli Caride Beceiro Fina López Ferreiro 

María Jesús Calvo Camba Manola López García 

Celsa Díaz Cabanela Rosa López Orjales 

Victoria Díaz Cabanela María Loureiro Fernández 

Marta Díaz Painceiras Ánxela Loureiro Fernández 

Miluca Díaz Garrote Olga Malde Vilariño 

Josefa Fernández Dopico Teresa Mandía Castro 

Ángelita Fernández Dopico Marisa Melón Rodríguez 

Julia Fernández Fernández Carmiña Menéndez Varela 

Elisa Fernández Mourente Dolores Miramontes Piñón 

Maruja Fernández Pérez Maite Miramontes Piñón 

Mari Carmen Fernández Pita María Miraz Fernández 

Puri Fernández Puente Elisa Montañés Fojo 

Fani Fernández Sanjurjo Dolores Montero Couce 

Josefa Fernández Umbón Pilar Moreno Freire 

Fina Freijomil Rodríguez Marisol Novás Lorenzo 

Josefa Freire Fernández Pilar Otero Rey 

Marí Carmen García Basani Manuela Paredes Pérez 

María García Deibe Elisa Penabad Rodríguez 

Divina García Ferreño María Pérez Casal 

Ana García Jiménez Carmela Pérez Rodríguez 

Cristina (Maqui) García Jiménez Irene Piñeiro López 

Mari Carmen García López Fina Piñón Seoane 

Concepción García Muro Carmen Pita Santiago 

Pilar Graña Murguía Encarna Puentes García 

Mari Carmen Hermida Cobo Josefa Rey Freire 
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Antonia Rey Mosquera Rosa Suárez Vidal 

Josefa Rey Freire Mela Valcárcel Luaces 

Gelines Rivera Torres Fina Varela Fontán 

Susa Sanjurjo Pazos Ana Vázquez Vázquez 

María Dolores Sanmartín Alonso Concha Vázquez Vázquez 

Pilar Sanmartín Alonso Ana Veira García 

Mercedes Taibo  

No ano 2018, o Concello de Ferrol dedicoulle o 8M ás mulleres do 72; unha 
mullerenaxe máis que merecida. 

 

 


