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servizos e actividades. 
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1 GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE A CONDICIÓN DA MULLER «ALECRÍN» 
http://www.alecrin.org/ 
 
 
 

O Grupo de Estudios Sobre a Condición da Muller «Alecrín» é unha asociación feminista 

sen ánimo de lucro (ONG) creada en 1985 co fin de promover a total incorporación das mulleres 

nos ámbitos social, económico, político e cultural e de eliminar os obstáculos que impiden ou 

limitan a plena integración. 

No ano 1986 abriu o primeiro Centro de Información dos Dereitos da Muller de Vigo, que 

pechou cando foi asumido polo Concello, e propuxo a creación da primeira Casa de Acollida para 

Mulleres Maltratadas, que hoxe en día xestiona. 

Está integrada en distintos colectivos de ámbitos xeográficos diversos: 

- Coordinadora Española do Lobby Europeo de Mulleres (CELEM) (ámbito estatal) 

- Plataforma pola Abolición da Prostitución (ámbito estatal) 

- Rede de organizacións feministas contra a violencia de xénero (ámbito estatal) 

- Coordinadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres (ámbito autonómico) 

- Plataforma por un permiso de paternidade intransferible (ámbito estatal) 
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Tamén promoveu a creación, e forma parte da Comisión Permanente, da Cátedra Caixanova 

de Estudios Feministas da Universidade de Vigo. 

 

CENTROS PROPIOS DA ASOCIACIÓN: 

Alecrín ten varios centros dende onde se ofrecen diferentes servizos e se organizan distintas 

actividades en función dos seus respectivos obxectivos. Estes centros son: 

• Biblioteca-Centro de Documentación (Vigo) 

http://www.alecrin.org/biblioteca/biblioteca.html 

• Centro de Día para Mulleres Prostituídas (Vigo) e Unidade móbil 

http://www.alecrin.org/centroddia/centrodedia.html 

• Centro Xove de Saúde Sexual e Anticoncepción (Vigo)  

http://www.alecrin.org/centroxove/centroxove.html 

 

SERVIZOS QUE XESTIONA A ASOCIACIÓN: 

• Casa de Acollida para Mulleres Maltratadas do Concello de Vigo (dende o ano 1994) 

• Piso Tutelado de saída á Casa de Acollida de Vigo (dende 1999) 

 

En Santiago de Compostela funcionaron tamén: 

• Centro de Información dos Dereitos da Muller (de 1997 a 2002) 

• Centro de Día para Mulleres prostituídas (de 2000 a 2004) 

• Casa de Acollida para Mulleres Maltratadas do Concello de Santiago de Compostela (de 1995 a 

2001). 

 

ACTIVIDADES QUE SE DESENVOLVEN DENDE A PROPIA ASOCIACIÓN: 

• Premios Alecrín-Alacrán 

http://www.alecrin.org/premiosalecrinalacran/PremiosAlecrin-Alacran.html 

• Asesoramento en materia de muller e xénero a organismos públicos ou privados. 

• Servizos ao colectivo das mulleres. 

• Cursos, charlas..., tanto formativas como informativas. 

• Actividades e campañas de sensibilización, prevención e divulgación.  

• Colaboracións con outras asociacións similares de ámbitos galego, estatal ou internacional. 
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• Preséntase tamén como Acusación Popular nos casos en que se verifica que hai mulleres 

traficadas. 

 

 

 

2 BIBLIOTECA E CENTRO DE DOCUMENTACIÓN «ALECRÍN» 

http://www.alecrin.org/biblioteca/biblioteca.html 

 

 

 

A Biblioteca de Alecrín reúne, organiza e ofrece ao público unha colección equilibrada de 

materiais bibliográficos, gráficos e audiovisuais que permiten a todas as persoas acceder a unha 

información actualizada sobre temas específicos da muller. 

Os primeiros volumes adquiríronse no ano 1985, pero é en 1989 cando debido á demanda e 

ao volume de fondos documentais se ve a necesidade de organizar e consolidar un centro 

especializado en documentación sobre mulleres. Xorde neste ano a Biblioteca-Centro de 

Documentación «Alecrín»,tal como se coñece hoxe. Na actualidade é a única que existe destas 

características na Comunidade Galega, de aí a importancia de manter os seus fondos en constante 

actualización. 

Os Obxectivos do centro son: 

• Promover o acceso das mulleres á información, fomentando a súa asistencia á biblioteca e 

facilitando a consulta dos seus fondos. 

• Servir de apoio bibliográfico e documental ós centros de ensinanza, colaborando nunha 

educación non sexista. 

• Impulsar a realización de estudos especializados e bibliográficos sobre as mulleres. 

• Divulgar, a través da súa documentación, a situación das mulleres e promover a súa 

participación na vida social, política, cultural e económica. 

• Estimular o diálogo e debates culturais dende unha perspectiva de xénero. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Servizo gratuíto e aberto a todo o público. 
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• Está especializada na documentación sobre mulleres. 

• É a única que existe destas características en toda a comunidade galega. 

• Está integrada na «Rede de centros de documentación e Bibliotecas de Mulleres» e na 

«Asociación de Centros de Documentación e Bibliotecas de Mulleres María Moliner» ambas 

situadas en territorio español. 

• Ten asinado un convenio de colaboración coa Concellaría da Muller do Concello de Vigo. 

 

Os servizos que se prestan son: 

• Consulta en sala de libre acceso. 

• Préstamo a domicilio. 

• Préstamo interbibliotecario. 

• Videoteca. 

• Hemeroteca. 

• Elaboración e difusión de guías de lectura (verán e nadal), boletíns de sumarios, 

bibliografías... 

• Ordenador de uso público en sala con conexión a internet gratuíta. 

• Impresora de uso público+escáner. 

• Difusión Selectiva da información (DSI). 

• Catálogo on-line a través da Web. 

O Fondo documental está composto por: 

• Material bibliográfico (máis de 8000 volumes) – 8052. 

• Publicacións periódicas (máis de 100 títulos de revistas). 

• Dossiers de prensa organizados por temas (máis de 500 carpetas). 

• Material gráfico e audiovisual (máis de 700 vídeos, diapositivas, casetes, folletos, carteis...). 
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3 EXPERIENCIA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: 

Club da Cultura «Alecrín» 

http://www.alecrin.org/actividadesxornadascursos/act.xor.cur.html 

 

 

Dende case o primerio momento de poñer en marcha a Biblioteca de Alecrín tívose claro 

que era imprescindible realizar un forte labor de animación sociocultural, tanto para cumprir os 

obxectivos da asociación de sensibilizar a poboación co tema da igualdade como para dar a coñecer 

o propio centro como lugar de referencia en documentación sobre o tema de muller e xénero. 

A nosa experiencia de animación sociocultural e as programacións das actividades están 

sempre condicionadas polo presuposto económico e, como dependemos de subvencións 

(normalmente escasas), a maior parte das veces vémonos obrigadas a «agudizar a imaxinación» 

para seguir realizando actividades que, aínda que «modestas», cumpran os obxectivos que nos 

propoñemos. 

As primeiras actividades estables que organizamos foi o CLUB DE LECTURA 

«ALECRÍN» (co que levamos xa 14 anos) e os Ciclos de CINE–FÓRUM (cumprimos no 2007 10 

anos de funcionamento), que, xunto con outras actividades que se foron incorporando, forman hoxe 

o CLUB DA CULTURA ALECRIN. 

O Club da Cultura Alecrín engloba as seguintes actividades: Club de lectura, Ciclos de cine-

fórum, grupos de escritura (narrativa e poesía), Obradoiro de escritura creativa, Obradoiro de 

narración oral, Charlas con... 

 

 

• CLUB DE LECTURA 

Este club baséase na organización de reunións periódicas para comentar obras de creación e 

pensamento de mulleres ou realizadas dende unha perspectiva de xénero. Partindo da lectura 

individualizada dunha mesma obra, as reunións serven para fomentar a lectura e intercambiar 

impresións sobre os distintos temas que se presentan nos libros. Os libros son presentados ben polas 

súas autoras, ben por unha colaboradora de Alecrín que se presta para comentar unha obra 

seleccionada previamente. 
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O Club de lectura de Alecrín naceu no ano 1993 como un Club de «lectoras», é dicir, ía 

dirixido ás mulleres interesadas en ler e comentar a súa lectura entre un grupo organizado para este 

fin. 

No ano 2002 pasou a ser mixto, é dicir, coa mesma finalidade de fomentar a literatura creada 

por mulleres e de comentar e intercambiar impresións sobre os libros dende unha visión feminista, 

abríronse as reunión para o público masculino, considerando que o club cumprira con éxito unha 

primeira etapa (que tiña ademais como fin dar confianza ás mulleres para falar en público e 

participar na vida cultural do seu círculo social máis inmediato). 

Os obxectivos perseguidos pódense resumir en: 

• Fomentar o interese polas obras de creación e pensamento de mulleres ou realizadas dende unha 

perspectiva de xénero. 

• Favorecer o coñecemento de distintas escritoras e as súas obras. 

• Promover encontros con escritoras como vía de acercamento ao proceso de creación 

• Contrastar as distintas interpretacións dunha mesma obra. 

• Desenvolver a capacidade de entender, valorar e gozar da creación literaria. 

• Estimular o diálogo e os debates literarios. 

• Desenvolver o sentido de participación e a asistencia a actividades grupais. 

• Orientar sobre futuras lecturas. 

• Estimular, despertar curiosidade e animar a ler, lendo. 

 

 No ano 2006 renovouse o Club de lectura incorporando dúas novas actividades á xa 

existente «tertulia literaria». Trátase de: 

- Tardes de lectura  

- Un libro, unha viaxe  
 

Deste xeito, a partir de 2006 diminuíu o número de libros programados (constaba de 8 libros 

ao ano: feb. a xuño e set. a nov.), pero aumentou a frecuencia das reunións tras incorporar as «tardes 

de lectura» unha vez á semana. 

 

 



 

 
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE A CONDICIÓN DA MULLER 

Rúa García Barbón, 30 – 5º of.8 (36201) Vigo Tlf.: 986 439 459 Fax: 986 229 339 // C.I.F.: G – 36.633.154 

Web: www.alecrin.org e-mail: biblioteca@alecrin.org 
 

 

  + TARDES DE LECTURA + 

   os mércores de 18 a 19.30 horas 

 

Encontros abertos para a lectura colectiva dos libros programados nas «tertulias literarias». 

 

  + TERTULIAS LITERARIAS + 

   Datas sinaladas segundo programación anual 

 

A partir da exposición dunha presentadora invitada debátense e intercámbianse impresións 

sobre os libros programados. 

 

  + UN LIBRO, UNHA VIAXE + 

 

A partir dun libro escollido do programa das «tertulias literarias» organízase unha viaxe pola 

xeografía galega.  

No ano 2006 viaxamos a Mondoñedo a partir de Merlín e familia, de A. Cunqueiro. 

Este ano temos pendente unha viaxe a Noia aproveitando a lectura da biografía e obra de 

María Mariño. 

 

• CICLO DE CINE-FÓRUM 

  (1 película/mes de 19.30 a 22 h) 

 

Os ciclos de Vídeo-fórum Alecrín naceron no ano 1997 coa finalidade de reflexionar sobre a 

situación das mulleres a través do cine. 

Baséase na proxección pública e tertulia posterior de películas analizándoas dende unha 

perspectiva de xénero. 

Cada película é presentada por unha colaboradora que da a súa visión persoal sobre a 

película. 

Ten lugar na Sala de Conferencias do Centro Cultural Caixanova. 
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Os obxectivos pódense resumir en: 

• Difundir películas de autoría feminina ou que están realizadas dende unha perspectiva de 

xénero. 

• Transformar a pasividade receptiva das/os espectadoras/es nunha actitude activa. 

• Analizar o cine cunha actitude crítica e dende unha perspectiva de xénero. 

• Desenvolver a capacidade de entender, valorar e gozar da creación cinematográfica. 

 

Ciclos realizados: 

 

1997 «Mulleres no cine» 

1998 «Mulleres no cine español» 

1999 «Mulleres no cine europeo» 

2000 «Mulleres do cine falan de cine» 

2001 «A sexualidade das mulleres a través do cine» 

2002 «Mulleres célebres» 

2003 «Con nome de muller» 

2004 «Cine e muller» 

2005 «Heroínas cotiás» 

2006 «Marilyn Monroe» 

2007 «Mulleres e cine latinoamericano» 

 

 

 

• OBRADOIRO DE ESCRITURA CREATIVA 

   os martes de 18-19.30 horas  

 

Baixo a dirección da escritora Carmen Sampedro, este obradoiro pretende espertar esa 

creatividade das e dos participantes. 
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Segundo a profesora: porque todas e todos somos potencialmente escritoras/es, xa que 

contamos con dous extraordinarios mecanismos de ficción: a memoria –que reescribe, borra, 

selecciona, reacomoda– e o inconsciente −que nos sorprende coa ficción dos soños. 

 

• GRUPO DE ESCRITURA, NARRACIÓN 

  os luns de 18-19.30 horas 

 

• GRUPO DE ESCRITURA, POESÍA 

  os xoves de 18 a 19.30 horas 

 

Estes dous grupos de participantes, que escriben narrativa ou poesía para o seu pracer 

persoal, reúnense para compartir as súas experiencias e intercambiar os seus poemas e 

coñecementos. 

Funcionan de forma autónoma e sen profesorado. O centro de documentación actúa como promotor 

e apóiaos achegándolles bibliografía, infraestrutura, contactos, etc. 

 

• OBRADOIRO DE NARRACIÓN ORAL (CONTACONTOS) 

Este grupo non está na Web porque este ano aínda está pendente de organizar. 

Baixo a dirección de Lilia Avello, este obradoiro pretende animar á lectura e narración oral de 

contos, preferentemente de escritoras, seguindo as técnicas da narración oral escénica. Neste 

momento está parado, pero pretendemos volver a poñelo en marcha en breve. 

 

• CHARLAS CON… 

As Charlas con... están pensadas para que, xeito puntual, se organicen encontros con 

distintas persoas invitadas e se traten diversos temas de interese. No programa de 2006 contouse 

con Carmen Sarmiento e estamos pendentes de confirmar a participación de Marina Mayoral para 

despois de setembro. 
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4. Programas do Club de lectura e Ciclo de Cine-fórum (2002-2007) 

http://www.alecrin.org/actividadesxornadascursos/act.xor.cur.html 

 

 

 
CLUB DE LECTURA «ALECRÍN» 

PROGRAMAS ANUAIS (2002-2007) 

 

Ata o ano 2006 a programación constaba de 8 libros ao ano (de febreiro a xuño e de setembro a novembro). 

A partir de 2006 diminuíu o número de libros programados, pero aumentou a frecuencia das reunións tras 

incorporar as «tardes de lectura» unha vez á semana. 

O (*) significa que é a mesma autora que presenta a súa obra. 
 

CLUB DE LECTURA «ALECRÍN». PROGRAMA 2002 

Data Encontro con... Libro 
 
28 de febreiro Luisa Castro* El secreto de la lejía 
 
21 de abril  Susana Fortes* Fronteras de arena 
 
25 de abril Marilar Aleixandre* Teoría do caos 
 
30 de maio Cristina Veiga Xeo e lume/Andrea Dworkin 
 
20 de xuño M.ª Jesús Fariña Hermanas de sangre/Cristina Fernández Cubas  
 
26 de setembro M.ª Xosé Porteiro* Covardes 
 
24 de outubro Marga do Val* Carolina Otero 
 
28 de novembro Marina Mayoral* Dar la vida y el alma 
 
 

CLUB DE LECTURA «ALECRÍN». PROGRAMA 2003 

Data Encontro con... Libro 
 
27 de febreiro M.ª Xosé Queizán* ¡Sentinela, alerta! 
 
21 de marzo Sylvie Mascuñán Balzac y la joven costurera china/Dai Sijie  
 
24 de abril Anabela Afonso Antología del cuento portugués/Joâo de Melo (ed.lit.) 
 
29 de maio Lola Van Guardia* Plumas de doble filo 
 
26 de xuño Carmen Kruckenberg* Obra poética case completa  
 
25 de setembro Inma López Silva* Concubinas 
 
30 de outubro M.ª Jesús Fariña 

Las historias prohibidas de Marta Veneranda/Sonia Rivera-
Valdés  

 
19 de novembro Cristina Almeida* En defensa de la mujer 
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CLUB DE LECTURA «ALECRÍN». PROGRAMA 2004 

Data Encontro con... Libro 

19 feb 
 
Carmen Sampedro Aves migratorias/Marianne Fredriksson  

31 mar 
 
María Reimóndez* 

 
Moda Galega  

 
28 abr M.ª Jesús Soto Kamchatka/Marcelo Figueras  

20 mai 
 
Puri Mayobre 

Filosofía, género y pensamiento crítico/ 
Alicia Puleo 

30 xuñ 
 
Rosa Aneiros* 

 
Resistencia  

29 set 
 
Espido Freire* 

 
Nos espera la noche 

27 out 
 
Rosa Hernández 

El amor, la inocencia y otros excesos/ 
Luciano G. Egido.  

24 nov 
 
Chus Lago* 

 
Una mujer en la cumbre  

 

CLUB DE LECTURA «ALECRÍN». PROGRAMA 2005 

Data Encontro con... Libro 
 
23 febreiro Antonio Salas* El año que trafiqué con mujeres  
 
30 marzo Yolanda Castaño* O libro da egoísta 
 
27 abril María Reimóndez* O caderno de bitácoras  
 
31 maio Rosa Aneiros* Veu visitarme o mar  
 
28 xuño Stella Estrada* El doctor sin letra  
 
28 setembro Marina Mayoral*  Ao pé do Magnolio 
 
26 outubro Sylvie Mascuñán Un barco cargado de arroz/Alicia Giménez Bartlett 
 
30 novembro Silvia Pérez Freire Un mundo feliz/Aldous Huxley 
 
 
 
 
 

 
CLUB DE LECTURA «ALECRÍN»  
PROGRAMA DAS TERTULIAS LITERARIAS 2006 
 

 
19 de Abril … MARÍA XOSE PORTEIRO fala sobre o libro 

Merlín e familia/Alvaro Cunqueiro  

     
14 de Xuño … BELÉN MARTÍN fala sobre o libro 

Entre o costume e a ruptura/Rachna Mara 
      

  
26 de Setembro … CARME ADÁN fala sobre o libro 

Penélope y las doce criadas/Margaret Atwood 
 

 
22 de Novembro … MARÍA JESÚS SOTO fala sobre o libro    

Esa luz/Carlos Saura 
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CLUB DE LECTURA «ALECRÍN»  
PROGRAMA DAS TERTULIAS LITERARIAS 2007 
 

 
21 de Marzo … CAMIÑO NOIA fala sobre o libro 
 
 María Mariño, obra completa 
 

 
     

 23 de Maio … DOLORES TRONCOSO fala sobre o libro 
   
   Amantes y enemigos/Rosa Montero  

  
 17 de Outubro … BELÉN MARTÍN fala sobre o libro 

   
 Babyji/Abha Dawesar  
 

 
28 de Novembro … ANA BRINGAS fala sobre o libro 
 
Las cuatro mujeres que amé/Tsitsi Dangarembga  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINE-FÓRUM «ALECRÍN» 
PROGRAMAS ANUAIS (2002-2007) 

 
 
 
CINE FÓRUM «ALECRÍN». PROGRAMA 2002 
Ciclo «Mulleres Célebres» 

Data Presenta... Película 

 
febreiro Marilar Aleixandre La reina de los bandidos/Shekhar Kapur 
 
marzo Raquel Sánchez Erin Brockovich/Steven Soderberch 
 
abril Uxía Blanco La pasión de Camile Claudel/Bruno Nuytten 
 
maio Ana Bringas Elizabeth/Shekar Kapur 
 
xuño Mónica Bar Norma Jean and Marilyn/Tim Fywell 
 
setembro Pilocha Más fuerte que su destino/Marshall Herskovitz 
 
outubro Carmen Becerra Pasionaria, una flor del siglo XX/Tino Calabuig 
 
novembro Carmen Adán Los méritos de Madame Curie/Claude Pinoteau 
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CINE FÓRUM «ALECRÍN». PROGRAMA 2003 
Ciclo «Con nome de muller» 

Data Presenta... Película 

 
febreiro Susana Cruces Amélie/Jean-Pierre Jeunet 
 
marzo Belén Martín La boda del monzón/Jean-Pierre Jeunet 
 
abril Celia Miralles Cosas que diría con solo mirarla/Rodrigo García 
 
maio María P. Dopeso Fucking Amal/Lucas Madysson 
 
xuño Ana Bringas Flores de otro mundo/Iciar Bollain 
 
setembro M.ª Xosé Porteiro En la puta vida/Beatriz Flores Silva 
 
outubro Carme Adán El círculo/Jafar Panahi 
 
novembro Mari A. Lires Sólo mía/Javier Balaguer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CINE FÓRUM «ALECRÍN». PROGRAMA 2004 
Ciclo «Cine e muller» 

Data Presenta... Película 

 
febreiro Susana Cruces Comer, beber, amar/Ang Lee 

 
marzo Esther López Las horas/Stephen Daldry 

 
abril 

 
María Platas Alonso 

 
Eve's bayou/Kasi Lemmons 

 
maio 

 
Belén Martín Quiero ser como Beckhan/Gurinder Chadha 

xuño 
 
Ana Bringas Hola, ¿estás sola?/Icíar Bollaín 

setembro 
 
Silvia Pérez Freire Claire Dolan/Lodge H. Kerrigan 

outubro 
 
Maria A. Lires Kandahar/Moshen Makhmalbaf 

 
novembro 

 
Celia Miralles Te doy mis ojos/Icíar Bollaín 
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CINE FÓRUM «ALECRÍN». PROGRAMA 2005 
Ciclo «Heroínas cotiás» 

Data Presenta... Película 

febreiro 
 
Virginia Ramírez Abreu Monster/Patty Jenkia 

marzo 
 
Lucía Molares Alicia ya no vive aquí/Martin Scorsese 

abril 
 
Esther López El diario de Bridget Jones/Sharon Maguire 

maio 
 
Susana Cruces El olor de la papaya verde/Tran Anh Hung 

xuño 
 
Victoria Quivén Anita ya no pierde el tren/Ventura Pons 

setembro 
 
Nidia Arévalo Pantaleón y las visitadoras/Francisco Lombardi 

outubro 
 
María Platas Muerte de un ángel/Kasi Lemóns 

novembro 
 
Ángeles Martínez Antigua vida mía/Héctor Olivera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CINE FÓRUM «ALECRÍN». PROGRAMA 2006 
Ciclo «Marilyn Monroe» 

Data Presenta... Película 

febreiro 
 
Raquel Sánchez 

 
Niebla en el alma/Roy Baker 

marzo 
 
Beatriz Legerén Con faldas y a lo loco/Billy Wilder 

abril 
 
Mónica bar La tentación vive arriba/Billy Wilder 

maio 
 
Mercedes Oliveira Vidas rebeldes/John Huston 

xuño 
 
Virginia Ramírez Abreu  Los caballeros las prefieren rubias/Howard Hawks 

setembro 
 
Esther López Bus stop/Joshua Logan 

outubro 
 
Ana Amorós Cómo casarse con un millonario/Jean Negulesco 

novembro 
 
Miguel Anxo Fernández Niágara/Henry Hathaway 
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CINE FÓRUM «ALECRÍN». PROGRAMA 2007 
Ciclo «Mulleres e cine latinoamericano» 

Data Presenta... Película 

febreiro 
 
Uxía Blanco María llena eres de gracia/Joshua Marston  

marzo 
 
Matilde Pascual Lucía/Humberto Solás 

abril 
 
Virginia R. Abreu Yo la peor de todas/de María Luísa Bemberg 

maio 
 
Manolo Dios Estación Central de Brasil/Walter Salles 

xuño 
 
Anna Amorós Oriana/Fina Torres 

setembro 
 
Esther López Agua con sal/Pedro Pérez-Rosado 

outubro 
 
Noa Díaz Conversaciones con mamá/Santiago Carlos Oves 

novembro 
 
Charina Giraldez Señorita extraviada/Lourdes Portillo 
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