
 
 
 
Impulsan un Observatorio das violencias machistas 
cotiás que afectan á maternidade 
 
—Maternidades Feministas en Compostela (Materfem) deseña un cuestionario no que se 
recollen situacións cotiás que enfrontan as nais e as súas crianzas. 
 
—Barreiras para acceder lugares públicos, violencia obstétrica, imposibilidade de 
conciliar, dificultades para cobrar as pensións de manutención por fill@, permisos de 
maternidade insuficientes, Puntos de Encontro Familiar que vulneran dereitos de nais e 
crianzas e discriminación laboral son algunhas das cuestións que figuran no estudo. 
 
—A enquisa, anónima, está composta por dez seccións que recollen experiencias de 
violencia institucional, psicolóxica, estrutural, económica, obstétrica e xinecolóxica, 
sexual e cultural, amáis de estratexias e propostas de solución, e pretende chegar a unas 
500 mulleres da comarca de Compostela.  
 
—Un primeiro informe de resultados estará listo para o 8 de marzo de 2020 e será 
presentado ás institucións competentes co fin de impulsar iniciativas que melloren as 
situacións discriminatorias e de violencias machistas, se ben o cuestionario seguirá 
aberto coa intención de seguir presentando informes de periodicidade anual. 
 
—O cuestionario xa está aberto online en: https://forms.gle/K6VuLMqPjSiR2AU97 ou a 
través da páxina de Materfem: https://maternidadesfeministas.wixsite.com/materfem  
 
—Materfem é un colectivo formado por mulleres nais de crianzas de idades diversas 
vencelladas ao concello de Santiago de Compostela.  
 
 
 
 
 

Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2019. 



Institucións cheas de escaleiras, persoal médico que violenta os partos, liñas de autobús que 
dificultan o acceso, imposibilidade de conciliar, vilas que non contan con espazos para a 
mocidade, Puntos de Encontro Familiar que vulneran os dereitos de mulleres e crianzas, 
xulgados que ignoran denuncias, permisos de maternidade insuficientes... son moitos os 
exemplos das diversas violencias que enfrontan as mulleres nais, aínda que de tan cotiás a 
sociedade os asuma coma normais ou semellen invisíbeis.  
 
Precisamente con esta invisibilidade pretende rachar o Observatorio lanzado esta mañá 
polo colectivo compostelano Materfem, que ten como punto de partida un cuestionario 
online anónimo (non se revelará dato ningún das mulleres participantes) que recolle 
preguntas cuantitativas así como a posibilidade de describir experiencias concretas en 
profundidade.  
 
Un proxecto pioneiro feito por mulleres nais para mulleres nais, independente de 
organismos oficiais, ONGs ou empresas, que considera as dificultades engadidas que 
padecen as mulleres non heterosexuais, racializadas, con algún tipo de discapacidade e/ou 
monomarentais, entre outros parámetros. 
 
O obxectivo do estudo é identificar todas as violencias machistas (encubertas, sutís e as 
constitutivas de delito) coa fin de elaborar un diagnóstico sobre a violencia cotiá que 
sofren as mulleres nais e as súas crianzas que Materfem presentará ás institucións 
competentes en cada materia xunto coas propostas recollidas para que se adopten as 
medidas oportunas e se lexisle en consecuencia. 
 
Dito doutro xeito, alén de detectar unha realidade silenciada, o cuestionario non pretende 
quedar na diagnose, senón crear propostas axustadas a esa realidade para construír 
melloras para a sociedade compostelana. 
 
Un primeiro informe de resultados estará listo para o 8 de marzo de 2020, se ben o 
cuestionario seguirá aberto coa intención de seguir presentando informes de periodicidade 
anual.  
 
Na rolda de prensa deste mércores, Comba Campoi, unha das impulsoras do grupo 
Materfem, explicou a orixe do colectivo, entendendo que "moitas veces, as mulleres nais 
non atopamos espazo para as nosas reivindicación particulares dentro do movimento 
feminista". 
 
Mentres, Sabela Losada explicou os obxectivos do estudo, aclarando que "non se pretende 
realizar unha mostraxe científica, senón ofrecer un espazo no que distintas mulleres poidan 
expresar as súas vivencias, que até o de agora non atopaban un espazo onde tornarse 
visibles". 
 
As integrantes deste colectivo tamén anunciaron un acto público que terá lugar no mes de 
decembro co que se pretende difundir este cuestionario e denunciar as situacións obxecto 
de estudo. 
 



Link ao cuestionario: https://forms.gle/K6VuLMqPjSiR2AU97  
ou a través da web de MaterFem: https://maternidadesfeministas.wixsite.com/materfem   



SOBRE MATERFEM 
 
MATERFEM é un colectivo compostelán que dende 2018 reflexiona e actúa sobre a 
maternidade como feito social dende unha perspectiva feminista co obxectivo de promover 
o debate na cidadanía sobre o lugar que ocupan a maternidade e os coidados na 
sociedade patriarcal, individualista e capitalista na que vivimos.  
 
CONTACTO 
 
Podes escribirnos a: materfeministas@gmail.com  
	  


